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 ايضسِٝ ايضمحٔ اهلل بغِ

 َٚٔ ي٘ َنٌ ؾ٬ اهلل ٜٗزٙ َٔ أعُايٓا ٚع٦ٝات أْؿغٓا ؽضٚص َٔ باهلل ُْٚعٛس ْٚغتػؿضٙ ب٘ ْٚغتعني مُزٙ تعاىل هلل اؿُز إٕ

 نتاب اؿزٜح أفزم ؾإٕ بعز أَا .ٚصعٛي٘ عبزٙ قُز إٔ ٚأؽٗز ي٘ ؽضٜو ٫ ٚسزٙ اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ ٚأؽٗز ي٘ ٖار٣ ؾ٬ ٜنٌ

 بزع١ ٚنٌ بزع١ قزث١ ٚنٌ قزثاتٗا ا٭َٛص ٚؽض ٚعًِ ٚفشب٘ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ف٢ً قُز ٖزٟ اهلزٟ ٚأسغٔ تعاىل اهلل

 .ايٓاص يف م٬ي١ ٚنٌ م٬ي١

ش٠ ٜغري٠ ؾ٢ تضمج١ بْبزأ إٕ ؽا٤ اهلل تباصى ٚتعاىل ؾ٢ رصاع١ نتاب ) فشٝض ا٭رب املؿضر (، ٚقز تهًُٓا ؾ٢ املض٠ املام١ٝ عٔ ْ

داص٣ صمح٘ اهلل َقٓـ ٖشا ايهتاب ، ٚقًٓا إٔ ا٭َاّ ايبداص٣ فٓـ نتاب ا٭رب املؿضر نتابا َغتك٬ٟ غ٬ف نتاب ا٭رب اإلَاّ ايب

ايش٣ ؾ٢ ايقشٝض ، َٚٝظ ايؾٝذ ا٭يبا٢ْ صمح٘ اهلل ايقشٝض َٔ اينعٝـ ؾ٢ ٖشا ايهتاب ، ؾأخضز نتاب فشٝض ا٭رب املؿضر نشيو 

 أخضز نتاب معٝـ ا٭رب املؿضر ،

 

 قبٌ إٔ ْزخٌ ؾ٢ ؽضح ايهتاب ْتهًِ ؾ٢ َكز١َ عٔ ا٭رب يػ١ ٚإف٬ٛسا ٚأْٛاع٘ ،

 : ايًػ١ ؾ٢ ا٭رب 

إعِ َأخٛس َٔ َار٠ ) أرب ( ٚايت٢ تزٍ ع٢ً َع٢ٓ ػُٝع ايٓاؼ إىل ايٛعاّ، ٚاٯٔرُب ٖٛ ايزاع٢ يشيو ، َٚٔ ٖشا ايكٝاؼ أٜنا 

َُذُع ع٢ً إعتشغاْ٘  )أ٣ إٔ ٖٓاى إمجاع ع  .٢ً إعتشغإ ا٭رب ٖٚشا يٝػ ؾٝ٘ خ٬ف(ا٭رب ٭ْ٘ 

َٚٓ٘ قٌٝ يًقٓٝع  ايزعا٤ٚقاٍ بٔ َٓعٛص : ُع٢ُ أربٟا ٭ْ٘ ٜأرب ايٓاؼ إىل احملاَز ٜٚٓٗاِٖ عٔ املكابض، ٚقاٍ أٜنا : أفٌ ا٭رب 

 ُٜزع٢ إيٝ٘ ايٓاؼ َزعا٠ َٚأُرب١. 

  : ا٭ف٬ٛح ؾ٢ ا٭رب 

ُٜشرتط ب٘ عٔ مجٝع أ  ْٛاع اـٛأ،قٌٝ ٖٛ عباص٠ عٔ َعضؾ١ َا 

قاٍ املٓاٟٚ: ا٭رب ٖٛ صٜام١ ايٓؿٛؼ ٚقاعٔ ا٭خ٬م ٜٚكع ع٢ً نٌ صٜام١ قُٛر٠ ٜتدضز بٗا اإلْغإ ؾ٢ ؾن١ًٝ َٔ 

 ايؿنا٥ٌ.
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قاٍ بٔ ايكِٝ صمح٘ اهلل: ٚسكٝك١ ا٭رب إعتعُاٍ اـًل اؾٌُٝ ، ٚهلشا نإ ا٭رب إعتدضاز ملا ؾ٢ ايٛبٝع١ َٔ ايهُاٍ َٔ ايكٍٛ 

أ٣ إٔ اإلْغإ إسا تهًِ با٭رب ٫بز إٔ ٜعٗض سيو ع٢ً عًٛن٘ ، ٚا٭رب إسا ظٗض ؾ٢ ايغًٛى ٖشا ريٌٝ ع٢ً أرب إىل ايؿعٌ ) 

 ايباطٔ ٚ ف٬ح ايكًب، ٚإٕ ظٗض ق١ً ا٭رب ؾ٢ ايعاٖض ٖشا ريٌٝ ع٢ً ؾغار ايباطٔ ٚؾغار ايكًب(.

وًُ٘ ع٢ً إعتعارت٘ ٚاإلعتظار٠ َٓ٘ ٚاملٌٝ إىل  ٚقٌٝ : ٖٛ ايه٬ّ اؾٌُٝ ايش٣ ٜرتى ؾ٢ ْؿػ عاَع٘ أٚ قاص٥٘ أثضٟا قٜٟٛا

 قانات٘ .

ٚقٌٝ : ٖٛ ا٭خش مبهاصّ ا٭خ٬م ، ٚبعباص٠ أخض٣ ايٛقٛف َع املغتشغٓات )أ٣ َا وُز ق٫ٛ ٚؾع٬ ( َجٌ تععِٝ َٔ ؾٛقو  ٚايضؾل 

ُٜٛقض نبريْا ٫ٚ ٜضسِ فػ َْو; يشيو قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " يٝػ َٓا َٔ مل  ُٜع٢ٛ عاملٓا سك٘ " ٚ) يٝػ مبٔ ٖٛ رٚ ريْا ٫ٚ 

َٓا( ٖٓا تع٢ٓ )يٝػ ع٢ً ٖزٜٓا( ٭ٕ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ٖزٜ٘ أْ٘ نإ ٜضؾل مبٔ رْٚ٘ َٚٔ ؾٛق٘ ٭ْ٘ نإ َعًُا نُا 

 ؾ٢ سزٜح َعا١ٜٚ ) ٚاهلل َا صأٜت َعًُا أسغٔ تعًُٝا َٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ (.

: عًِ ا٭رب ٖٛ عًِ إف٬ح ايًغإ ٚاـٛاب ٚإفاب١ َٛاقع٘ ٚؼغني أيؿاظ٘ عٔ اـٛأ ٚاـًٌ ٜكٍٛ أٜنا بٔ ايكِٝ صمح٘ اهلل 

 ٖٚٛ ؽعب١ َٔ ا٭رب ايعاّ.

ُٜشُز ق٫ٛ ٚؾع٬، ٚبتعبري آخض ا٭خش مبهاصّ ا٭خ٬م أٚ ايٛقٛف َع املغتشغٔ. )ٖشا ٖٛ تعضٜـ  ٚع٢ً ٖشا ؾا٭رب إعتعُاٍ َا 

 ا٭رب(.

  ا٭رب ٚايتأرٜب ٚ ايتأرب  : ٌٖ ٖٓاى ع٬ق١ بني ع٪اٍ 

 ْعِ ، ٖٓاى ع٬ق١ بِٝٓٗ ؾٝتؿضع ايتأرٜب ٚ ايتأرب عٔ ا٭رب ،

  :ؾايتأرب 

ُٝٓعض ٌٖ  َعٓاٙ ايتقضف اي٥٬ل ايش٣ ٜتؿل َع املض٠٤ٚ، ع٢ً عبٌٝ املجاٍ: يٛ إٔ صد٬ ٜأنٌ ؾ٢ ايؾاصع ؾٌٗ ٖشا َٔ ا٭رب أّ ٫   ع

، ؾكن١ٝ خٛاصّ املض٠٤ٚ ؽتًـ بإخت٬ف ايظَإ ٚاملهإ، ؾُٔ املُهٔ إٔ ٜؾتٗض بني ايٓاؼ ا٭نٌ ؾ٢ ايؾاصع َٔ خٛاصّ املض٠٤ٚ أّ ٫ 

ُٜٓاقض ا٭رب ٫ٚ املض٠٤ٚ، أَا إٕ ا٭نٌ  إٔ ايٛعاّ ٚايؾضاب ؾ٢ ايؾٛاصع ٚايٛضقات يٝػ َٔ خٛاصّ املض٠٤ٚ ، ؾًٛ أنٌ أٚ ؽضب ؾٗشا ٫ 

 ا ريٌٝ ع٢ً ق١ً ا٭رب.أٚ ايؾضب ؾ٢ ايؾٛاصع أٚ ايٛضقات َٔ خٛاصّ املض٠٤ٚ ؾٗش

 : أَا ايتأرٜب
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،  ٭ٕ يٝػ نٌ َتعًِ َ٪ربؾٗٛ تعًِٝ ؾن١ًٝ َٔ ايؿنا٥ٌ َٚعاقب١ َٔ ىايـ سيو ع٢ً إعا٥ت٘ ، ٚمل ٜكٌ ٜعًُ٘ عًُا ٜٓتؿع ب٘  

١ طًب٘ ٜٚتعًِ َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ دضابٟا وٌُ عًُٟا نجريٟا ٚقًٌٝ ا٭رب بزيٌٝ أْ٘ ٜتٛاٍٚ ع٢ً ايعًُا٤ َج٬ ؾتذز ؽابا ؾ٢ بزاٜ

قن١ٝ َٔ ايكناٜا ٜٚكٍٛ أخٛا ؾٝٗا َايو ٖٚشا قٍٛ ؽاس يًشٓؿٝ٘، نتب ىل ؽاب ايعاّ املام٢ ٜكٍٛ ؾٝٗا بعزّ دٛاط ف٠٬ املضٜض 

ع٢ً ايهضع٢ ًٜٚظَ٘ إٔ ٜق٢ً ع٢ً ا٭صض ٭ٕ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا أعٔ َٚضض ف٢ً دايغا ع٢ً ا٭صض ، ؾكاٍ طاملا أْ٘ 

٢ ا٭صض ٫ هٛط ي٘ ايق٠٬ ع٢ً ايهضع٢ ٚقاٍ: ببزع١ٝ ايق٠٬ ع٢ً ايهضع٢ ٭فشاب ا٭عشاص، ٖٚشا صأ٣ ْؿغ٘ ف٢ً دايغا عً

ععُٟٝا ٚإَاَٟا ٚعط ا٭١ُ٥ ؾداض ؾبزأ ٜؿغل ٜٚبزع ٚهضح ٜٚعزٍ ٚفزص ْؿغ٘ قامٝا ع٢ً عًُا٤ ا٭١َ ٖٚشا يٝػ َٔ ع٤ٛ 

َٚا ٚعع ٖشٙ ا٭١َ ٫عُٝا ؾ٢ َغا٥ٌ اـ٬ف ٜغعٓا مٔ ًٜٚظَٓا ايعٌُ ا٭رب ٚإمنا َٔ ق١ً ا٭رب ٭ٕ ايه٬ّ ؾ٢ ايكن١ٝ ٚاعع 

 ب٘ .

ُٜضبٝ٘ ؾٗشا ملقًشت٘ ٖٛ ٚيٝػ ملقًش١ امٝل٪رب ، ؾإسا  ُٚعُٝت املعاقب١ تأرٜبٟا ٭ْٗا تزعٛ إىل سكٝك١ ا٭رب، ؾهٕٛ امٝلضب٢ ٜ٪رب َٔ 

ز إٔ ٜأخش ا٭َٛص ببغاط١ ٫ٚ ٜضٜز إٔ ٜنػط عًٝ٘ صأٜت غًع١ َٔ ؽٝدو ؾافرب عًٝ٘ ٭ْ٘ ٜضٜز َقًشتو أْت، ؾٗٓاى َٔ ٜضٜ

أسز يه٢ ٜشانض، يهٔ املض٤ وتاز إىل نجري َٔ ا٭رب أَا ايعًِ ؾغٝأت٢ إٕ نإ فاسب ١ُٖ عاي١ٝ ٜٚغتٛٝع إٔ وقٌ َا مل 

ؾٝذ ٚإٕ وقً٘ غريٙ ؾ٢ عٓٛات ٜغري٠ ، يشيو ؾايؾٝذ ىتقض َٔ عُض ايتًُٝش ؾٝذب ع٢ً ايتًُٝش أ٫ ٜظٖز ؾُٝا ٜكٛي٘ اي

ُٜظاسِ ايقػاص ؾ٢ فايػ ايعًِ ست٢ إ  نإ ٜعضؾ٘ ، ٖٚشا ْٛع َٔ أْٛاع ا٭رب ؾ٢ ايتًك٢ وًُو ع٢ً ايتٛامع، ؾاإلَاّ أمحز نإ 

بعض ايٓاؼ ْٗاٙ عٔ سايو ٚقاٍ ) ٚأْت إَاّ املغًُني تشٖب إىل فايػ ايعًِ َٚا طيت ؼٌُ ايكًِ ٚاحملرب٠ ( قاٍ ) َع احملرب٠ 

ُٜؾاص إيٝ٘ بايبٓإ ٜٚكٛيٕٛ ٖشا ٖٛ إَاّ املغًُني صمح٘ اهلل. إىل املكرب٠ (  ٚنإ اإلَاّ أمحز إَاّ ايزْٝا ٚنإ 

 

 : أْٛاع ا٭رب

 -ؾكاٍ بٔ ايكِٝ  ٚا٭رب ث٬ث١ أْٛاع :

 أرب َع اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل .   -1

 أرب َع صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚؽضع٘ . -2

 أرب َع خًك٘ . -3
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  دٌٚ عظ اهلل َع ا٭رب : أ٫ٚ

 -ٖٚٛ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع :

 فٝا١ْ َعاًَت٘ إٔ ٜؾٛبٗا ْكٝق١ ) أ٣ ٫ تأت٢ سضاَا أٚ تأت٢ سْٛب َٚعاف٢ ؾهٌ ٖشٙ ْكا٥ك ٚأععِ ٖشٙ ايشْٛب  إسزاٖا :

 ع٢ً اإلط٬م ايؾضى (

 ٖشا ايؾ٧ ، أَا َٔ : فٝا١ْ قًب٘ إٔ ًٜتؿت إىل غريٙ ) أ٣ ؾ٢ ايعٌُ ؾُٔ إيتؿت إىل غري اهلل بكًب٘ ٚنً٘ اهلل إىل  ايجا١ْٝ

 تعًل باهلل عظ ٚدٌ ٚدعً٘ ُٖ٘ ؾ٢ نٌ ؽ٪ْ٘ نؿاٙ اهلل نٌ َُٖٛ٘ ٚؾضؽ قًب٘ حملبت٘ ٚيغاْ٘ يشنضٙ ٚدٛاصس٘ يٛاعت٘ ( .

 فٝا١ْ إصارت٘ إٔ تتعًل مبا ميكتو عًٝ٘ ) أ٣ إٔ اهلل عظ ٚدٌ ميكت ع٢ً ايعبز أؽٝا٤ ؾٝذب ع٢ً ايعبز إٔ تقٕٛ  ايجايج١ :

 ٚيٛ عدط عًٝ٘ ايغاخٕٛٛ ، ؾُٔ أعدط اهلل ؾ٢ صما ايٓاؼ عدط عًٝ٘ اهلل ٚأعدط عًٝ٘ ايٓاؼ ْؿغ٘ َٔ إٔ ٜغدٛ٘ اهلل

 َٚٔ اصم٢ اهلل ؾ٢ عدط ايٓاؼ صم٢ اهلل عٓ٘ ٚأصم٢ عٓ٘ ايٓاؼ ( .

ؾا٭رب َع اهلل سغٔ ايقشب١ َع٘ بإٜكاع اؿضنات ايعاٖض٠ ٚايباط١ٓ ع٢ً َكتن٢ ايتععِٝ ٚاإلد٬ٍ ٚاؿٝا٤ ) أ٣ 

ُّا }هلل ؾ٬ تتشضى إ٫ ب٘ ٫ٚ تتهًِ إ٫ ب٘ ، قاٍ تعاىل : هعٌ ْؿغ٘  َٝ ّٓا ٔق ٣ِ ٔرٜ َِٗغَتٔكٝ ْٔٞ َصٚبٞ إ٢ٜي٢ ٔفَضإط  ََٖزا  ٞٔٓ ْٖ ٌِ إ٢ ٝق

٘ٔ َص ١ً َُأتٞ ٔي ََ َٚ  َٟ َٝا ََِش َٚ ُُْغٔهٞ  َٚ ٕٖ َف٬ٜٔتٞ  ٌِ إ٢ ُُِؾض٢ٔنني * ٝق َٔ اٞي َٔ  َٕ ََا ٜنا َٚ ٟٓٔٝؿا  َِ َس ٖٝٔ ١ٜ٤ً إ٢ِبَضا َٚٔبَشٔيٜو ٚب اَٚ  ُ٘ ُٔني * ٫ٜ َؽض٢ٜٜو ٜي ٞيَعاٜي

ُٔني ًٔ ُُِغ ٍُ اٞي ٖٚ َْٞا ٜأ َٜٚأ َِٔضُت  (163-162-161عٛص٠ ا٭ْعاّ ) {ٝأ  

 ٚسكٝك١ ا٭رب

اعتعُاٍ اـًل اؾٌُٝ ، ٚهلشا نإ ا٭رب إعتدضاز َا ؾ٢ ايٛبٝع١ َٔ ايهُاٍ ) أ٣ ايهُاٍ ايبؾض٣ ٚقز َات مبٛت ايٓيب ف٢ً  

ايكٍٛ إىل ايؿعٌ ٚقز مت سنضٙ قبٌ سيو ، ؾا٭رب ٖٛ ايٛضٜل ااملٛفٌ إىل ايهُاٍ ايبؾض٣ ،ؾإٕ اهلل عبشاْ٘ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ( َٔ 

٧ٖٝ اإلْغإ يكبٍٛ ايهُاٍ مبا أعٛاٙ َٔ ا٭١ًٖٝ ٚاإلعتعزار ايت٢ دعًٗا ؾٝ٘ نا١َٓ ؾأهٜلُ٘ َٚه٤ٓ٘ ٚعٖضؾ٘ ٚ أصؽزٙ ٚأصعٌ إيٝ٘ 

 ٠ٛ ايت٢ أًٖ٘ بٗا يهُاي٘ إىل ايؿعٌ.صعً٘ ٚأْظٍ إيٝ٘ نتب٘ إلعتدضاز تًو ايك

 -أرب ا٭ْبٝا٤ ٚاملضعًني َع اهلل عظ ٚدٌ :**

 : ٌأرب ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َع اهلل عظ ٚد 
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ََا }ٜكٍٛ دضت عار٠ ايكّٛ إٔ ٜشنضٚا ؾ٢ ٖشا املكاّ قٛي٘ اهلل تعاىل عٔ ْبٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سني أصاٙ  َٚ ََا َطاَؽ اٞيَبَقُض 

; ْظيت ٖشٙ اٯ١ٜ ؾ٢ صس١ً اإلعضا٤ ٚاملعضاز ، ٜقزصايعًُا٤ باب أرب ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َع صب٘ ص17-ٛص٠ ايٓذِ عط{ٜطَػ٢

بٗشٙ اٯ١ٜ ، ؾُا ٚد٘ ا٭رب ؾ٢ ٖشٙ ا٭١ٜ   أ٣ إٔ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا ايتؿت مي١ٓ ٜٚغض٠، ٖٚشا َٔ ا٭رب إسا خاطبو 

َُداطب ايٓاؼ ٫بز إٔ ًٜتؿت إيِٝٗ ٫ ًٜتؿت عِٓٗ مي١ٓ ٫ٚ ٜغض٠ ؾكز نإ ايٓب٢ ف٢ً َُداطب ٫بز إٔ تتٛد٘ إيٝ٘، ٚ إسا خاطب 

ٝٚت٘، ٚايه٬ّ  نجري عٔ أرب ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َع صب٘ عبشاْ٘ ٚتعاىل .  اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا نًِ أسز تٛد٘ إيٝ٘ بٝهً

 : ٌأرب عٝغ٢ عًٝ٘ ايغ٬ّ َع صب٘ عظ ٚد 

ُّ }عٛص٠ املا٥ز٠ سني قاٍ يضب٘:  ؾ٢ آٜات ْٗا١ٜ  ْٖٜو ٜأَْت َع٤٬ َْٞؿٔغٜو إ٢ ََا ٔؾٞ   ُِ ًٜ ٫َٜٚ ٜأِع َْٞؿٔغٞ  ََا ٔؾٞ   ُِ ًٜ ُ٘ َتِع َُِت ًٔ ُ٘ ٜؾٜكِز َع ًُٞت ... إ٢ٕ ٝنُٓت ٝق

ُٝٛب َع امٝلداطب ، ٚمل ٜكٌ مل أقٌ ٖٚشا أعًٛب ؾٝ٘ ْٛع َٔ اإلعرتاض َع ْٛع َٔ ايعظ٠ أٚ ْٛع َٔ ع٤ٛ ا٭رب  ص116طاملا٥ز٠:{اٞيُػ

 ؾُٔ متاّ ا٭رب إسا إتُٗو أسز تكٍٛ ) إٕ نٓت قًت٘ ؾكز عًُت٘( ٚهلل املجٌ ا٭ع٢ً .

 : ٘أرب اـًٌٝ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغ٬ّ َع صب 

َِٜغٔكني }ؾ٢ قٛي٘ تعاىل ع٢ً يغإ ْبٝ٘ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغ٬ّ  َٚ  ٞٔٓ ُُ ٛٞٔع ُٜ  َٛ ُٖ َٚاي٤ٔشٟ  ِٗٔزٜٔ *  َٜ  َٛ ُٗ ٓٔٞ ٜؾ ًٜٜك َٛ اي٤ٔشٟ َخ ُٗ ََض٢ِمُت ٜؾ َٚإ٢َسا   *

َْ ص80-79-78عٛص٠ ايؾعضا٤ ط {َِٜؾٔؿني  غب املضض إىل ٚمل ٜكٌ ٚإسا أََضم٢ٓ بايضغِ إٔ ايش٣ ٜبت٢ً باملضض ٖٛ اهلل َٚع سيو 

 ْؿغ٘ ٚيٛ أْ٘ قاٍ إٔ اهلل ٖٛ ايش٣ أَضم٢ٓ يٝػ ؾٝ٘ ع٤ٛ أرب ٚيهٔ نُاٍ ا٭رب إٔ ٜكٍٛ ٚإسا َضمت.

  َٔٗا  }: ايغؿ١ٓٝ قاٍٚاْعض إىل ن٬ّ اـنض ع ِٕ ٜأٔعَٝب ًَٝػا  }ٚملا تهًِ عٔ ايػ٬َني قاٍ:   ص79طايهٗـ:{ٜؾٜأَصرٗت ٜأ َِٜب  ِٕ ٜؾٜأَصاَر َصٗبٜو ٜأ

َُا ُٖ َٚٔ ٖصٚب ٜأُؽٖز  ١َُٟ َُا َصِس ُٖ َِٜغَتِدض٢َدا ٜنَٓظ ٕ اهلل عظ ٚدٌ أ( َع  ؾًُا تهًِ عٔ ايعٝب ْغب٘ إىل ْؿغ٘ ) ؾأصرُت ص82طايهٗـ:{وَٚ

يش٣ أَضٙ ٖٚشا ؾٝ٘ أرب َع اهلل عظ ٚدٌ ، ٚملا تهًِ عٔ اهلل عظ ٚدٌ َٔ فؿات٘ أْ٘ ٖٛ ايش٣ و٢ٝ ٚميٝت ٖٚٛ ايش٣ ٖٛ ا

 دعٌ ٖشٜٔ ايػ٬َني ٜق٬ إىل عٔ ايضؽز ) ؾأصار صبو ( ؾٓغب املؾ١٦ٝ إىل اهلل عظ ٚدٌ َٚا قاٍ ؾاْتعضت ست٢ ٜبًػا أؽزُٖا.

 َِْز} ست٢ َ٪َٔ اؾٔ قايٛا ْٖا ٫ٜ  ِِ َصَؽّزاَٜٚأ ُٗ ِِ َصٗب ٢ٗ ِّ ٜأَصاَر ٔب َُٔ ٔؾٞ اٜ٭ِصض٢ ٜأ صٜز ( َب٢ٓ ملا مل ن١ًُ ) ٝأ ص10طاؾٔ:{ص٢ٟ ٜأَؽٙض ٝأص٢َٜز ٔب

 ٜغ٢ُ ؾاعً٘ ٚمل ٜكٛيٛا مبٔ أصار اهلل بِٗ .

 ِّٝض٣ ٜؾٔكري } قٍٛ َٛع٢ عًٝ٘ ايغ٬ ِٔ َخ َٔ  ٖٞ َُا ٜأَْظٞيَت إ٢ٜي ْٚٞ ٔي ٍَ َصٚب إ٢   ٜكٌ ٜا صب إ٢ْ دا٥ع ؾأطع٢ُٓ.ص ٚمل24طايكقك:{ٜؾٜكا



 

6 
 

 ّ٢ٚ } قٍٛ ٜٛعـ عًٝ٘ ايغ٬ َٔ اٞيَبِز َٚ ََٚدا٤ ٔبٝهِ   ٢ٔ َٔ ايٚغِذ َٔ  ٞٔٓ َٔ َبٞ إ٢ِس ٜأِخَضَد َٜٚقِز ٜأِسَغ ؾًُاسا مل ٜكٌ    ص100طٜٛعـ:{... 

ُٜٔشنض إخٛت٘ مبا ؾعًٛٙ َع٘ ؾٝكعٛا ؾ٢ سض َٔ ز، ٚقاٍ )اخضد٢ٓ َٔ اؾب ٚايغذٔ   ٭ْ٘ تأرب ؾ٢ ا٭يؿاظ ست٢ ٫  َٚ ََٚدا٤ ٔبٝهِ 

٢ٚ َٛٔتٞ( ٚمل ٜكٌ ٚنٓتِ ؾكضا٤ ، ثِ قاٍ )اٞيَبِز َٔ إ٢ِخ ِٝ ََٚب  ٞٔٓ ِٝ ُٕ َب ٜٛا ِٝ ْٖظَؽ ايٖؾ ( ؾٗشا أرب عاىل متاز إيٝ٘ ٫عُٝا ؾ٢  َٔٔ َبِعٔز ٜإٔ 

٦ِّٝا٫ٜ َتِشٔك$ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  )َٔ نإ ٖٟٝٓا يٟٝٓا ع٬ٟٗ سضَ٘ اهلل ع٢ً ايٓاص(طَٓٓا،  َٔ امٜلِعُضٚٔف َؽ َٔ  ٖٕ ؾٓشٔ أسٛز إىل  # َض

 ا٭رب أنجض َٓ٘ إىل ايعًِ.

ًٝٛٞا ٔؾٞ }إسا املكقٛر إٔ ا٭رب َع اهلل ٖٛ ايكٝاّ بزٜٓ٘ ٚايتأرب بآراب٘ ظاٖضٟا ٚباطٟٓا ٚاهلل عظ ٚدٌ ٜكٍٛ  ُٓٛٞا اِرُخ ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َٜاٜأ

٢ِ ٜنآؾ١ٟ٤  ًٞ ٚيهٔ  اؿهِع٬ّ نً٘ ؾ٬ تأخش َا ٜعذبو ٚترتى َا ٫ ٜضٚم يو ، ؾ٬ ػعٌ ٖٛاى ٖٛ ص أ٣ ؾ٢ اإل208طايبكض٠:{ايٚغ

ُٕ }دعٌ نتاب اهلل ٚع١ٓ صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ٖ اؿهِ عًٝو ست٢ يٛ خايـ ٖٛاى  ُٙ ٜأٜؾٜأَْت َتٝهٛ َٛا َٖ  ُ٘ َٗ ٢ٔ اٖتَدَش إ٢ٜي ََ َِٜت  ٜأَصٜأ

َٚٔن٬ٟٝ  ٔ٘ ِٝ ًٜ َٚعضؾت٘  –) مبعضؾت٘ أمسا٤ اهلل ٚفؿات٘ أؽٝا٤ ٭سز قط ا٭رب َع اهلل تعاىل إ٫ بج٬ث١ ص  ٫ٚ ٜغتكِٝ 43طايؿضقإ:{َع

 ْٚؿػ َغتعز٠ ي١ٓٝ ١َٝٗٓ يكٍٛ اؿل عًُا ٚع٬ُ ٚسا٫( –بزٜٓ٘ ٚؽضع٘ َٚا وب َٚا ٜهضٙ 

  ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ َع ا٭رب

بايكبٍٛ ايتقزٜل ، إس َٔ أفٍٛ ٚثٛابت يف اعتكار أٌٖ ايغ١ٓ  ٖٚشا ٜع٢ٓ نُاٍ ايتغًِٝ ي٘ ٚاإلْكٝار ٭َضٙ ٚتًك٢ خربٙ

ِِ }ٚاؾُاع١ ايتغًِٝ املًٛل ٭َض اهلل ٚصعٛي٘  ٢ٗ َٜٔذُزٚٞا ٔؾٞ ٜأْٝؿٔغ  ٫ٜ ِٖ ِِ ُث ُٗ َٓ ِٝ َُا َؽَذَض َب ُُٜٛى ٔؾٝ َُٜشه٧ َٕ َسٖت٢َ  ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚصٚبٜو ٫ٜ  ٜؾ٬ٜ 

ُُٛٞا َتِغ ٧ً َُٜغ َٚ َِٝت  ُٖا ٜقَن َٚ ُّاَسَضّدا   ص65طايٓغا٤:{ًٔٝ

 َٔ َعاٖض ا٭رب َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : 

ٕٖ }أ٫ ٜتكزّ بأَض ٫ٚ ْٗٞ ٫ٚ إسٕ ٫ٚ تقضف ست٢ ٜأَض ٖٛ   (1 َ٘ إ٢ ٤ً َٚاٖتٝكٛا اي  ٔ٘ ََٚصُعٛٔي  ٔ٘ ٤ً ٢ٟ اي ََٜز  َٔ ِٝ َُٛا َب ُٓٛا ٫ٜ ُتٜكٚز ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َٜاٜأ

ًِٝٔ ُْٔٝع َع َ٘ َع ٤ً ٖٚشا باق٢ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ مل ٜٓغذ ; بعض ايٓاؼ ٜكٍٛ ٖشا يف سٝا٠ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ص1:طاؿذضات{اي

 ٚعًِ ٫ ْكزّ ق٫ٛ ٫ٚ ؾع٬ ; ؾهٝـ ٖشا بعز َٛت٘ . أ٣ ٫ ْكز ّ ق٫ٛ ع٢ً عٓت٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

  قاٍ فاٖز صمح٘ اهلل : )٫ تكزَٛا( مبع٢ٓ ٫ تؿتاتٛا 

 عضب : َا تكزّ بني ٜزٟ اإلَاّ ٚبني ٜزٟ ا٭ب أ٣ ٫ تعذًٛا با٭َض ٚايٓٗٞ رْٚ٘. ٚقاٍ أبٛ عبٝز٠ تكٍٛ اي 

  ٚقاٍ غريٙ:  ٫ تأَضٚا ست٢ ٜأَض ٫ٚ تٓٗٛا ست٢ ٢ٜٗٓ 
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َٔ ا٭رب َع٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أ٫ تضؾع ا٭فٛات ؾٛم فٛت٘ ؾإْ٘ عبب ؿبٛط ايعٌُ ; َا ظٓو بضؾع ا٭صا٤ ايت٢ رخًت  (2

ع ع٢ً ع١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، إسا نإ صؾع ايقٛت قبط يًعٌُ ايت٢ َكقٛر َٓٗا تٜٛٛز َا ب٬ر املغًُني ٚتضؾ

 دا٤ ب٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ.

ِِ ٜنُزَعا٤ َبِعٔنٝهِ َبِعّنا}أ٫ هعٌ رعا٥٘ نزعا٤ غريٙ  (3 َٓٝه ِٝ ٢ٍ َب ًٝٛا ُرَعا٤ ايٖضُعٛ  ص63طايٓٛص:{٫ٜ َتِذَع

إمنا ٜغتؾهٌ أقٛاٍ ٚآصا٤ ايضداٍ أٚ تغتؾهٌ اٯصا٤ ؾ٬ ٜعاصض قٛي٘ بكٍٛ أسز نا٥ٔ َٔ نإ َٔ ا٭رب َع٘ أ٫ ٜغتؾهٌ قٛي٘  (4

فؿش١ نا١ًَ ٜتهًِ ؾٝٗا  55ٚا٭١ُ٥ ايهباص َج٬ )املكز١َ ايٓاؾع١ يًؾٝذ ا٭يبا٢ْ يف فؿ١ ف٠٬ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ( 

 ٍٛ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. ايؾٝذ عٔ ايتعقب املشَّٛ ٚأْ٘ ٫ هٛط إٔ ٜكزّ ق٫ٟٛ ع٢ً ق

نُاٍ ايتغًِٝ ي٘ ٚاإلْكٝار ٭َضٙ ٚتًك٢ خربٙ بايكبٍٛ ٚايتقزٜل رٕٚ إٔ ؼٌُ قٍٛ َعاصض ع٢ً قٛي٘ )َض٠ نٓت بتهًِ يف  (5

َغأي١ طنا٠ ايؿٛض سنضت ا٭ري١ ؾدضز بعض إخٛآْا ٚقاٍ إٔ ايؾٝذ ٜكٍٛ ظٛاط إخضاز ايهٌٝ ٜٚا يٝت٘ نإ ٜتهًِ بأرب ، قاهلا 

"طنا٠ ايؿٛض َٔ صَنإ فاعٟا َٔ متض أٚ ؽعري هٌ ؽز٠ ٚنٌ غًع١ ٚنأْ٘ ٜٓٗاْٞ إٔ أقٍٛ قٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : ب

َا  صأٜهِ نٝـ ْضر ع٢ً أَجاٍ ٖ٪٤٫    ْبني ي٘ َٔ باب اؿذ١ ٚاإلعشاص إىل اهلل ؾإٕ ٜناَبَض ؾ٬ ًَٜٛٔ إ٫ ْؿغ٘ ٚمٔ  أٚ بض"

 ؾعًٓا َا أَضْا اهلل ب٘(

 : ا٭رب َع اـًلجٟا: ثاي

ؾٗٛ َعاًَتِٗ ع٢ً اخت٬ف َضاتبِٗ مبا ًٜٝل بِٗ َعاًَتو َع أفزقا٥و يٝػ َجٌ ن٬َو َع ايؾٝذ نشيو َع ا٭ب ؾأْت تعاٌَ  

ايٓاؼ ع٢ً سغب َضاتبِٗ ؾهٌ َضتب١ بٗا أرب خال ؾُع ايٛايزٜٔ أرب خال ؾا٭ب ٖٛ صَا١ْ املٝظإ ٚا٭ّ يًرتب١ٝ ٚاإلؽؿام 

ؿام يهٔ ا٭ب ي٘ ؽإٔ خال. َٚع ايعامل أرب آخض َٚع ايغًٛإ أرب ًٜٝل ب٘ َٚع ا٭قضإ أرب ًٜٝل بِٗ َٚع ا٭داْب ٚا٭ب باإلْ

أرب غري أرب٘ َع أفشاب٘ ٚس٣ٚ أْغ٘ َٚع اينٝـ أرب غري أرب٘ َع أٌٖ بٝت٘ ، نٌ إْغإ ؽاطب٘ مبا ًٜٝل ب٘ . ٚيهٌ ساٍ أرب 

ٚيًضنٛب ٚاـضٚز ٚايزخٍٛ آراب ٚيًتبٍٛ آراب ٚيًه٬ّ آراب ٚيًغهٛت ٚا٫عتُاع  نٌ سٝاتو آراب ; يٮنٌ أراب ٚيًؾضب أراب

ٖٝٔ نٌ  آراب ا٭فٌ يف سٝاتو نًٗا إٔ تهٕٛ َضتب١ٛ با٭رب ; إس إٔ نٌ ؽ٧ تكّٛ بؿعً٘ ؾٝ٘ ُع١ٓ ; ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ب

 َٔ إ٫ ْؿغ٘ ٭ْ٘ ٖٛ ايش٣ ؾضط ٚققض يف ؼقًٝٗا. ؽ٧ ؾٝٗا ، ؾُٔ سقٌ ايغٓٔ ؾًٝشُز اهلل ع٢ً سيو َٚٔ مل وقًٗا ؾ٬ ًٜٛ
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٘ٔ$:  ٜكٍٛ  َٜٚؾ٬ٜٔس  ٔ٘ ُٕ َعَعاَرٔت َٛا ِٓ ٫َٜٚ .َٜٚأَرُب امٜلِض٤ٔ ُع ٢ٌ اٜ٭َرٔب  ُِٔج َٚاٯٔخَض٠ٔ ٔب َٝا  ِْ ُِٝض ايٗز ًَٔب َخ َُا اِعُتِذ ٙٔ، ٜؾ َٛاص٢ ََٚب  ٔ٘ َٚٔت ُٕ َؽٜكا َٛا ِٓ ٘ٔ ُع ١ٝ٤ً ٜأَرٔب  َٚٔق

ُْ ََا ًَٔب ٔسِض ١ٔ٤ً اٜ٭َرٔباِعُتِذ ٢ٌ ٔق ُِٔج ِِ  .َٗا ٔب ٢ٗ ِٝ ًٜ ِٔ َسِبػ٢ ايَػاص٢ ٔسنَي ٜأٞطَبٜكِت َع َٔ  ُ٘ َْٖذ٢ َفأسَب ـَ  ِٝ ٢ٔ: ٜن ِٜ َٛأيَز َََع اي ِْٝعِض إ٢ٜي٢ اٜ٭َرٔب  ؾٜا

َٔ َفأس َُِتٔش ـَ ا ِٝ َٚإ٢ٞقَبا٫ٟ َع٢ًٜ ايٖق٠ٔ٤٬ ٜن  ٬ٟٜ٢ٚ ّٚ َتٞأ َََع اٝ٭  ٔ٘ ٢ٍ ٔب َٚاإل٢ِخ٬ٜ ٘ٔ ايٖقِدَض٠ٝ   ٔٝ َِ ََٚص  ُ٘ ٖٓاؼ٢ ٜي ََٚمِضٔب اي  ٔ٘ َََعٔت ِٛ ٢ّ َف َِٗز ُ٘ ٔب ُب

)قق١ دضٜر ايعابز(.      ٚتأٌَ أسٛاٍ نٌ ؽك٢ َٚؿرت ٚفرب نٝـ ػز ق١ً ا٭رب ٖٞ تؾاٖز ق١ً ا٭رب ٖٞ ايت٢  ] «ٔبايٜؿأسَؾ١ٔ

شا٠٤  يغاْ٘ أٚ َا ؽاب٘ سيو ؾإٕ سغٔ عاقت٘ إىل اؿضَإ، ؾايٓاؼ را٥ُا ٜتذٓبْٛ٘ يك١ً أرب٘ ؾُٔ ايٓاؼ َٔ ٜتك٢ يؿشؾ٘ ٚب

َِ  }اـًل ٚا٭رب ٖٛ َكاّ ا٫قتزا٤ بضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚإتباع عٓت٘ بؿنٌ اهلل دٌ ٚع٬ ايكا٥ٌ يف نتاب٘   ًٞ ٫ٜ ٔع

َٓا  َُِت ٤ً ََا َع َٓا إ٤٫٢  َٛ}ٖٚٛ ايكا٥ٌ  ص32طايبكض٠:{ٜي ٘ٔ ٝأِع ٤ً ٢ٍ اي ِِ ٔؾٞ َصُعٛ َٕ ٜيٝه َ٘ ٜيٜكِز ٜنا ٤ً ََٚسٜنَض اي َّ اٯٔخَض  ِٛ َٝ َٚاٞي  َ٘ ٤ً َِٜضُدٛ اي  َٕ َُٔ ٜنا ٠١َٓ ي٧ ٠٠ َسَغ

ؾإٕ ٖشا ٖٛ َكاّ ايتدًل بأخ٬م ايؾضع اؿٓٝـ ٚتأرب بآراب اهلل ايت٢ أرب بٗا عبارٙ يف نتاب٘ ايهضِٜ  ص21طا٭سظاب:{ٜنٔجرّيا

ْٖٜو ٜيَع٢ً ُخًٝل٣ }ي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚققز ب٘ ايضعٍٛ ايهضِٜ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سٝح قاٍ اهلل عظ ٚدٌ َٚإ٢

َِ  ٚايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٖٛ ايكا٥ٌ : " ص4طايكًِ:{َعٔعِٝ ُٓٔ َُا ُبٔعِجُت ٝ٭َت َْٓ َِ " ٚ يف صٚا١ٜ "اٜ٭ِخ٬م٢فاحل إ٢ ُٓٔ َُا ُبٔعِجُت ٝ٭َت َْٓ إ٢

َّ اٜ٭ِخ٬م٢ يب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكايت : "نإ خًك٘ ايكضإٓ"  أٚ " نإ قضآْا " ٚايغٝز٠ عا٥ؾ١ صم٢ اهلل عٓٗا ٚفؿت خًل ايََٜٓهاص٢

 ميؾ٢ ع٢ً ا٭صض" ٚايه٬ّ يف سغٔ اـًل ٚا٭رب طٌٜٛ وتاز رصاع١ ٚأص٣ إٔ ْزصؼ سغٔ اـًل بزٍ ا٭رب املؿضر. 

  ٚايكضإٓ ايهضِٜ

َٗا َٚٞأُتٛٞا اٞيُب }٧ًَ باٯٜات اييت تزٍ ع٢ً َع٢ٓ ا٭رب نكٛي٘ تباصى ٚتعاىل :  َٛأب ِٔ ٜأِب َٔ تتهًِ َعٗا ست٢  ص189طايبكض٠: {َُٝٛت 

تكتٓع أْٗا طٚد١ ٚبعز سيو قٛعت ايق١ً بٝٓو ٚبٝٓٗا ٫ تظاٍ أدٓبٝ٘ عٓو، ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َمَضَب أصٚع َجٌ نإ 

أ٫ ىربٕ َٔ أخباص ٜتعاٌَ َع ٔتغع ْغ٠ٛ يف إٓ ٚاسز; عا٥ؾ١ صم٢ اهلل عٓٗا ؼه٢ ي٘ عٔ ايٓغ٠ٛ اي٬ت٢ تعاٖزٕ ع٢ً 

َٓا ؾٝ٘ ٝأع٠ٛ . طٚدتو أٚىل ايٓاؼ بو  ًٜ أطٚادٗٔ ؽ٦ٝا ٚتأت٢ ؼه٢ يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٛ ٜغُع ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜؾ

 بإٔ تغُع هلا ٫ٚ تقزٖا. 

٢ٕ}عٔ ا٭رب  ايكضإٓنُا دا٤ يف  - ٜٛا ِٝ َٔ ايٖؾ َٔ  ٔ٘ ١ً َٕ ٜؾاِعَتٔعِش ٔباي أرب َٔ آراب ايت٠ٚ٬; ؽب١ٗ  ص98طايٓشٌ:{ايٖضٔدِٝ ٜؾإ٢َسا ٜقَضٞأَت اٞيٝكِضآ

 قضأت ؾعٌ َام٢ َعٓاٖا إسا ؽضعت يف ايكضا٠٤. 

َٜٔقٝؿٕٛ}ٚنكٛي٘ تباصى ٚتعاىل  - َُا  ُِ ٔب ًٜ ُٔ ٜأِع َِْش  ١ٜ٦َٚٝ ُٔ ايٖغ َٞ ٜأِسَغ ٖٔ   ص96طامل٪َٕٓٛ:{اِرٜؾِع ٔباي٤ٔتٞ 
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ٓٔنَي إ٢َسا ُرُعٛا إ٢} - َٔ ٪ُُِ ٍَ اٞي ِٛ َٕ ٜق َُا ٜنا ْٖ ًُٔشٕٛإ٢ ُُٞؿ ُِ اٞي ُٖ ِٜٚي٦ٜٔو  َٚٝأ َٓا  َٜٚأٜطِع َٓا  ُِٔع َٜٝكٛٝيٛا َع ِِ ٜإٔ  ُٗ َٓ ِٝ َِ َب َِٝشٝه ٘ٔ ٔي ََٚصُعٛٔي  ٔ٘ ٤ً  ص51طايٓٛص:{ٜي٢ اي

ُٔني} - ُُِغًٔ َٔ اٞي َٔ  ٞٔٓ ْٖ ٍَ إ٢ َٜٚقا ٌَ َفأيّشا  ُٔ ََٚع  ٔ٘ ٤ً ُٖٔ َرَعا إ٢ٜي٢ اي َٚ  ٫ِٟٛ ُٔ ٜق ِٔ ٜأِسَغ ََ ... أسغٔ ايٓاؼ ق٫ٟٛ  اقضأٚا تؿغريٖا ص33طؾقًت:{َٚ

 ع٢ً اإلط٬م ِٖ ايزعاٙ ٖٚشا افٛؿا٤ َٔ اهلل تباصى ٚتعاىل يًزاع إٔ ٜقٛؿٝ٘ بإٔ ٜبًؼ رٜٔ اهلل تباصى ٚتعاىل. 

ا٭ٜات نجري٠ يف ا٭رب َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚعًِ نشيو أرب اإلْغإ َع أخٝ٘ اإلْغإ ; َجٌ غض ايبقض عٓز رخٍٛ 

 ٭ري١ نجري٠. ايبٝٛت َٚا ؽاب٘ سيو ٚا

ٖٓاى أسارٜح نجري٠ يف ٖشا ايباب ، ممهٔ لتظ٨ ع٢ً أَج١ً تٛبٝك١ٝ يف سٝا٠ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ   ايُغ١ٓنشيو 

أتٞ بؾضاب ؾؾضب َٓ٘ ، ٚعٔ ميٝٓ٘ غ٬ّ ، ٚعٔ ٜغاصٙ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -إٔ صعٍٛ اهلل عٌٗ بٔ ععز ايغاعزٟ ا٭رب ؾعٔ 

نأْ٘ ٜكٍٛ أؾعٌ َا  ٫ أٚثض بٓقٝيب َٓو أسزا ا٭ؽٝا٨ ، ؾكاٍ يًػ٬ّ : أتأسٕ يٞ إٔ أعٛٞ ٖ٪٤٫ ، ؾكاٍ : ٫ ٚاهلل ٜا صعٍٛ اهلل ، 

 .ؽ٦ت 

٘ٔ َٚعًِٜٓعٔ أْػ بٔ َايو صم٢ اهلل " ِٝ ًٜ َٝٔز ايٓيب٢ٓ َف٢١ً اهلٝل َع ١ََٝ ٜيَتٞأُخُش ٔب َْٔت اٜ٭ ِٕ ٜنا أْٗا ناْت " ٚيف صٚا١ٜ أخض٣ ٚايعبز إسا ُرعٞ  إ٢

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚتشٖب" تٛٛف ب٘ يف طضقات املز١ٜٓ ست٢ تشٖب ب٘ إىل آخض املز١ٜٓ ٚترتن٘ ف

١ََ ٖٞ ايبٓت رٕٚ ايبًٛؽ ٭ٕ بعض ايٓاؼ تكٍٛ: نٝـ َا َػ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜز اَضأ٠ أدٓبٝ٘ ٚاؿزٜح    ْكٍٛ  ٚا٭

ي٘ : " ٔخبت ٚخٔغ٦ت ، نٝـ تكٝػ ايبٓت ع٢ً املضأ٠ ايبايؼ ، َا َػ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜز اَضأ٠ أدٓبٝ٘ قط َٚا فاسـ 

 اَضأ٠ أدٓبٝ٘ قط إمنا نإ ٜباٜع ايٓغا٤ بايه٬ّ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ.

:" نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا أت٢ باب قَٛ٘ مل ٜغتكبٌ ايباب َٔ تًكا٤ عٔ عبز اهلل بٔ بؾض صم٢ اهلل عُٓٗا " قاٍ 

 ٚد٘ ٚيهٔ ٔبضنٓ٘ ا٭مئ أٚ ا٭ٜغض ٜٚكٍٛ ايغ٬ّ عًٝهِ ايغ٬ّ عًٝهِ "

; ٚيٮعـ بزأت أخاطب ايٓاؼ ْعِأي١ ايضر ع٢ً اهلاتـ تأخش ٖشا اؿهِ  املغتأسٕ ًٜك٢ ايغ٬ّ أّ فاسب ايزاص، نٓت أقٍٛ ٌٖ َغ

ع٢ً قزص ؾُٗٗا  ٖٚشا أٜنا َٔ ايغ١ٓ ٚأيك٢ ايغ٬ّ أ٫ٟٚ، ٚيٛ ُعًِ ع١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكز نإ ٜأت٢ عٔ ميني ايباب 

 ِ ; ؾايشٟ ًٜك٢ ايغ٬ّ املغتأسٕ ٚيٝػ فاسب ايزاص. أٚ ايؾُاٍ ٜٚكٍٛ ايغ٬ّ عًٝه

 ٚايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜعذب إٔ ٜزعٛا ايضدٌ بأسب ا٭مسا٤ إيٝ٘  -

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1347&idto=1348&bk_no=78&ID=745#docu
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 تؿعٌ ، ؾكاٍ ي٘ إ٢ْ صأٜت خضدت َع دضٜض بٔ عبز اهلل ايبذًٞ يف عؿض ؾهإ ىزَين  ؾكًت ي٘ ٫: قاٍ عٔ أْػ بٔ َايو 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؽ٦ٝا  أيٝت أ٫ أفشب أسزا َٓ٘ إ٫ خزَت٘ ". أصار إٔ ىزّ ا٭ْقاص ـزَتِٗ ا٭ْقاص تقٓع ٫بٔ صعٍٛ اهلل فً

 يضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  

َْاّصا  }يف قٛي٘ تعاىل  قاٍ فاٖز  ِِ ًٔٝٝه ِٖ َٜٚأ  ِِ قاٍ : "أٚفٛا أْؿغهِ ٚأًٖٝهِ بتك٣ٛ اهلل ٚأربِٖٛ " نُا قاٍ  ص6طايتشضِٜ:{ٝقٛا ٜأْٝؿَغٝه

 ٔ عباؼ : "عًُِٖٛ ٚأربِٖٛ " ٚنشيو قاٍ : عًٞاب

 ُع٦ٌ اؿغٔ ايبقضٟ صمح٘ اهلل عٔ أْؿع ا٭رب ؾكاٍ : "ايتؿك٘ يف ايزٜٔ ٚايظٖز يف ايزْٝا ٚاملعضؾ١ مبا هلل عًٝو "

ّ إٔ أسب قاٍ وٞ بٔ َعاس: "َٔ تأرب بأرب اهلل عاص َٔ أٌٖ قبت٘ ؾإسا أسبو اهلل ؾٓعِ ايعبز أْت" ٜٓارٟ دربٌٜ عًٝ٘ ايغ٬

 ؾ٬ْٟا.. عٌ ْؿغو ٖشا ايغ٪اٍ ٌٖ ْار٣ اهلل تباصى ٚتعاىل بامسو يف ايغُا٤. 

قاٍ عبز اهلل بٔ املباصى: "َٔ تٗإٚ با٭رب عٛقب عضَإ ايغٓٔ َٚٔ تٗإٚ بايغٓٔ عٛقب عضَإ ايؿضا٥ض َٚٔ تٗإٚ 

 بايؿضا٥ض عٛقب عضَإ املعضؾ١" أ٣ َعضؾت٘ باهلل تباصى ٚتعاىل. 

 نا : "مٔ بكًٌٝ َٔ ا٭رب أسٛز َٓا إىل نجري َٔ ايعًِ"  ٚقاٍ أٜ

ًَٔشٟا ٚأَرَبو رقٝل" املًض عباص٠ ؽ٧ ٜنبط ايزقٝل يٛ طار يؿغز ٚيٛ ٜقٌ ؿضّ اإلْغإ َٔ أنً٘.   ٚطبعا نُا قاٍ غريٙ : "يٝهٔ عًُو 

 ** أطًب ايعًِ ٚأطًب ا٭رب ؾبا٭رب تقٌ إىل ايعًِ ٫ٚ تهٔ سؾٜٟٛا**

أقٛاٍ ايعًُا٤ يف قن١ٝ َٔ ايكناٜا ٚيهٓ٘ قًٌٝ ا٭رب ؾٗشا ٫ ٜٓؿع٘ عًُ٘ . ؾكز قضأت أعاخ يبعض ا٭خ٠ٛ ؾ٬ٕ وؿغ نٌ 

 ق١ٜٛ دزا ٚيهٔ يغاْ٘ َٔ أعٛأ َا صأٜت يف سٝات٢ ٚايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مل ٜهٔ ؾاسؾٟا ٫ٚ بش٨. 

 ٟٗ َِٚصٔر َِٗض ٍَ ٜأُبٛ َسٞؿك٣ ايٗغ ُ٘ اهلٝل-ٜقا َُ ُٔ: $-َصٔس ٢ٔ ُسِغ ٢ٔ اٜ٭َرٔب ٔؾٞ ايَبأط ُٕ ُسِغ َٛا ِٓ ٖٔض٢ ُع ُٔ ايٗقِشَب١ٔ  .اٜ٭َرٔب ٔؾٞ ايع٤ا َََع اهلٔل ُسِغ ؾٜاٜ٭َرُب 

َٝا٤ٔ َٚاٜؿ  ٢ٍ َٚاإل٢ِد٬ٜ  ٢ِ َُٞكَتَن٢ ايٖتِععٝ ١َٔٓ َع٢ًٜ  َٚايَبأط َٖٔض٠ٔ  ُ٘ ٔبإ٢ٜٜكاع٢ اٜؿَضٜنأت ايع٤ا  «َََع

٭رب ٚايعكٝز٠ أٚ بني سغٔ اـًل ٚاملعا٬َت ٚايعكٝز٠ ، ؾُٔ نإ عٓزٙ دظ١ٝ٥ ؾٝٗا ٚيشيو ايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ بني ا

خًٌ َٔ ا٫عتكار نإ عٓز خًٌ يف عًٛنٝات٘ ؾإسا صأٜت صد٬ ٜعق٢ اهلل دٌ ٚع٬ ؾاعًِ إٔ اعتكارٙ ؾٝ٘ خًٌ ٚإسا صأٜت صدٌ ع٧ 

 ا٭خ٬م أعًِ سيو . ؾٗٓاى اصتباط ٚثٝل بني ايعكٝز٠ ٚبني ا٭خ٬م.

 اٍ بعنِٗ أيظّ ا٭رب ظاٖضا ٚباطٓا ؾُا أعا٤ أسز ا٭رب يف ايعاٖض إ٫ عٛقب ظاٖضا َٚا أعا٤ أسز ا٭رب باطٓا إ٫ عٛقب باطٓا. ق
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ٚقٌٝ ا٭رب يف ايعٌُ ع١َ٬ قبٍٛ ايعٌُ. تتأرب يف عًُو ; َج٬ نٓت َ٪ربا َع ؽٝدو أعًِ إٔ اهلل ٚؾكو هلشا ا٭رب َع٘ 

 ا ايعًِ. ؾتغتؿٝز َٓ٘ ؾرتطم ايعٌُ بٗش

 قابًت أخاى بٛد٘ طًل; ع١َ٬ قبٍٛ يف ايعٌُ نْٛو تتعاٌَ با٭رب ؾٗشا قبٍٛ يف باب ا٭رب.

  با٭رب ا٫يتظاّ ؾٛا٥ز 

 ُٜقؿ٢ عًٛى ايؿضر مبا ٜؾٝٓ٘ ٜٚٓتكق٘  -1

 هعٌ ايٓاؼ ٜتش٥ًٕٛ باحملاَز ٚاملهاصّ ٜٚبتعزٕٚ عٔ املٓاقك -2

 ٜٗشب ا٭خ٬م ٜٚقًض ايعارات هعٌ اإلْغإ ورتط عٔ اـٛأ ٚ ٜتشض٣ ايقٛاب ٚ -3

 وكل ا٫يتظاّ با٭رب ايٛسز٠ يف ايتًك٢ ٚايتعًِ ؾًٛ تأربت بآراب اإلع٬ّ يهٓت َٔ ايؿا٥ظٜٔ -4

 

 120 –باب املغًِ َضآ٠ أخٝ٘  - 106

 عٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ: " امل٪َٔ َضآ٠ أخٝ٘، إسا صأ٣ ؾٝ٘ عٝبٟا أفًش٘". -(سغٔ اإلعٓار)177/238@

 ٘ : ؾٝ٘ تؾبٝ٘ بًٝؼ ، ؾؾٓب٘ امل٪َٔ باملضآ٠ ، نأْو تض٣ ْؿغو !امل٪َٔ َضآ٠ أخٝ -

ٖشا اؿزٜح ؾٝ٘ سح ع٢ً إٔ تهٕٛ ٭خٝٔو ناملضآ٠ ، ؾرتٜ٘ قاعٔ أسٛاي٘ ، ٚتبعج٘ ع٢ً ايؾهض ، ٚمتٓع٘ َٔ ايهرب ، ؾهُا أْو  -

 تض٣ َٓ٘ عّٝٛبا ، ٫بز إٔ تضٜ٘ قاعٔ أخ٬ق٘ .

 ٚايقاسب عاسب نُا قٌٝ  -

 قاسب عاسب ، أرٍ ريٌٝ عًٝٗا : أْ٘ عٓزَا قاصبت امل١ٝٓ أبٞ طايب عِ ايٓيبٚقن١ٝ إٔ اي

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ٚأصار إٔ ىضد٘ َٔ ايهؿض إىل اإلع٬ّ ، ؾكاٍ ي٘ : ٜا عِ ! قٌ ن١ًُ ٝأسآز يو بٗا عٓز اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ،  

هإ آخض َا قاٍ : أْ٘ ع٢ً ١ًَ عبز املًٛب ، َٚات ع٢ً سيو ، ؾٓعض إىل فٓارٜز ايهؿض ، ؾكايٛا ي٘ : أتضغب عٔ ١ًَ عبز املًٛب   ؾ

َ٘ عٓو ! ّٓا ٖٚٛ ٜكٍٛ : ٭عتػؿضٕ يو ، َا مل ٝأْ  ؾدضز ايٓيب سظٜ

 إٔ ايقاسب هض فاسب٘ إَا إىل ايٓذا٠ ٚإَا إىل اهل٬ى ، ٚاملض٤ ع٢ً رٜٔ خًًٝ٘ ؾاْعض َٔ ُتدأيٌ ! ايؾاٖز : -

 ؾأخربٙ ٚاْقش٘ ، ؾإسا صأٜت َٓ٘ عّٝبا ؾعاؾ٘ ، أٚ  -
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 ؾبعض ايٓاؼ ٜعٔ أْ٘ إسا صأ٣ َٔ أخٝ٘ عٝب ، ٫بز إٔ ٜٓقش٘ ع٢ً املٮ ! -

 ايٓقض أَاّ ايٓاؼ ؾٝ٘ َٔ ايؿنٝش١ َا ؾٝ٘ . ؾٝشنض ٖشا ايعٝب ؾٝ٘ .. ٖٚشا خٛأ نبري ٚكايـ يتعايِٝ اإلع٬ّ

ُٜضٓر ع٢ً  ع٢ً املٮغ٬ف َا يٛ تهًِ ؽدك بؾ٧ ٜٓكض ؾٝ٘ عض٠ٚ اإلع٬ّ عض٠٠ٚ عض٠ٚ ، ٜٚتشزخ  - :: ؾُا قٌٝ يف َٮ ، ٫بز إٔ 

 َٮ ::

 نايًشٜٔ ٜٛعٕٓٛ يف ثٛابت ٖشا ايزٜٔ ، ٜٚكزسٕٛ يف عًُا٤ ا٭١َ ع٢ً َٮ ، -

 ؾٌٗ ْغهت ْٚكٍٛ : ْضر عًِٝٗ يف خؿ١ٝ ، ست٢ ٫ ْؿنض أَضِٖ !!

ُٜضر ع٢ً َٮ . –ؾهُا أعًؿٓا  –ٖشا ؾِٗ َػًٛط   َا قٌٝ يف َٮ ، ٫بز إٔ 

 قز قٌٝ يف َع٢ٓ ٖشا اؿزٜح أّٜنا : إٔ املضآ٠ ُتضٟ اإلْغإ َا ىؿ٢ عًٝ٘ َٔ فٛصت٘ ; ٚ -

ُٜظٌٜ َا ب٘ َٔ ايعٝٛب ; بإع٬َ٘ ٚتٓبٝٗ٘ عًٝٗا . ُٝقًض َا وتاز إىل إف٬س٘ ، ؾهشا امل٪َٔ يًُ٪َٔ ناملضآ٠   ي

 ع أخٝ٘ ، ست٢ ٜهٕٛ قز٠ٚ يػريٙ .ٚقايٛا إٔ تؾبٝٗ٘ املغًِ باملضآ٠ ، ٜزٍ ع٢ً اؽرتاط ايقؿا٤ ٚسغٔ اـًل َ -

ٍْ بًٝؼ بزٜع ، ؾًٛ اعتؾعضْا َجًٟا عزّ ٚدٛر ٖشٙ املضآ٠ ،  -  ٚقٌٝ أّٜنا : إٔ ايتؾبٝ٘ باملضآ٠ قٛ

ُٝقًشٗا  !! بايٛبع ٫ .  ٌٖ تغتكِٝ اؿٝا٠  !! ٌٖ ٜض٣ املض٤ عٝٛب ْؿغ٘ ي

 

" امل٪َٔ َضآ٠ أخٝ٘، ٚامل٪َٔ أخٛ امل٪َٔ; ٜهـ عًٝ٘  عٔ أبٞ ٖضٜض٠، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: -(سغٔ)178/239@

 ". ٚوٛط٘ َٔ ٚصا٥٘  مٝعت٘

َُا - ْٖ َٕ امل٪َٔ أخٛ امل٪َٔ ، ٖشا نكٛي٘ تعاىل " إ٢ ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ٠٠َٛ " اٞي  إ٢ِخ

 ٚيف تت١ُ ٖشا اؿزٜح َكتنٝات ا٭خ٠ٛ " ع٬َات ا٭خ٠ٛ " ، ٖٚٞ : •

 ٚوٛط٘ َٔ ٚصا٥٘ -2                                   ٜهـ عًٝ٘ مٝعت٘                         -1

 ميٓع٘ مٝاع٘ ٬ٖٚن٘ ؾٝذُع عًٝ٘ َعٝؾت٘ ٜٚنُٗا إيٝ٘ . ٜهـ عًٝ٘ مٝعت٘ : -

 ، ٚقٌٝ : وؿع٘ يف غٝبت٘ .ٜٚشب عٓ٘ ٜٚٛؾض عًٝ٘ َقاؿ٘.ساط٘ وٛط٘ سٟٛطا ٚٔسٝاٟطا ،  وٛط٘ َٔ ٚصا٥٘ : -

ُٜشب يٓؿغ٘ " .يف ٖشا اؿزٜح سضل ا٭٨ ع٢ً أخٝ - ُٜشب ٭خٝ٘ َا   ٘  ، نُا قاٍ ايٓيب " ٫ ٜ٪َٔ أسزنِ ست٢ 
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 ٚيٮعـ ٖشٙ املعاْٞ ماعت يف طَٔ ايػضب١ ايشٟ مٝاٙ ! -

 ٚيشيو ٫بز َٔ ٔسنض بعض َٔ ٖشٙ املعاْٞ اييت ؼّٛ سٍٛ ا٭خ٠ٛ : •

 أٚ َٔ أسزُٖا،ا٭٨ َٔ ايٓغب ، ؾأخٛى َٔ ايٓغب : ٜعين َٔ ٚايزٜو  اإلخا٤ َعٓاٙ يف ايًػ١ :

ََٔ مجع٘ ٚإٜاى فًب أٚ بٛٔ ، ٚقز ٜهٕٛ ايقزٜل أٚ ايقاسب يو أ٨ .   ٖٛٚ 

 قاٍ بعض ايٓشٜٛني: " مسٞ ا٭٨ أّخا ; ٭ٕ ققزٙ ققُز أخٝ٘ " . -

 ٚيف اؿزٜح إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ آخ٢ بني املٗادضٜٔ ٚا٭ْقاص ، -

 أٟ : أي١ـ بِٝٓٗ بأخ٠ٛ اإلع٬ّ ٚاإلميإ . 

  ٚايتآخٞ ٖٛ : -

 اؽاس اإلخٛإ ، ٜعين إٔ تتدش أ٨ْ يو يف اهلل .

 ٚيشيو قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف فؿ١ أبٞ بهض صمٞ اهلل عٓ٘ : -

ًٟا ، ٚيهٔ أخ٠ٛ اإلع٬ّ " .  ًٟا ، ٫ؽشت أبا بهض خًٝ  " يٛ نُٓت َتدّشا خًٝ

 ٚقز دا٤ اإلخا٤ يف ايكضإٓ ع٢ً مخغ١ أٚد٘ :

َٔٔ أسزُٖا ) أخ٠ٛ ايٓغب ( . ا٭ٍٚ : ا٭٨ َٔ  ا٭ب ٚا٭ّ أٚ 

َٕ ٜؾإ٢ٕ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل "  ُ٘ ٜنا ٠٠َٛ ٜي ٘ٔ إ٢ِخ َٚ ًٔٝأ  ايٗغُزُؼ " ٜؾ

َٖٛعِت ٜٛ ُ٘ ٚيف عٛص٠ املا٥ز٠ " ٜؾ ُ٘ ٜي ٌَ َْٞؿُغ ٘ٔ " ٜقِت  ٜأٔخٝ

 ايجاْٞ : ا٭٨ َٔ ايكب١ًٝ 

َٚإ٢ٜي٢ ِِ َعإر ٰ  َٚٔ قٛي٘ تعاىل "  ُٖ َٚ ٜأَخا َُُٛر ٰ  إ٢ٜي٢ُّٖٛرا " ٚ "  ِِ َث ُٖ  َفأيّشا " ٜأَخا

 ايجايح : ا٭٨ يف ايزٜٔ ٚاملتابع١ 

٘ٔ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل " ٜؾٜأِفَبِشُتِ َُٔت ِٓٔع ّْا " ٔب َٛا  إ٢ِخ

 ايضابع : ا٭٨ يف املٛر٠ ٚاحملب١

َٓا ََْظِع َٚ ِٖٔ ٔؾٞ ََا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل "  ِٔ ُفُزٚص٢ َٚ ٌٓ ّْا " ٔغ َٛا  إ٢ِخ
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 قاسباـاَػ : ا٭٨ مبع٢ٓ اي

ٖٕ ُ٘ ٜأٔخٞ َساٰ  َٙ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل " إ٢ َٕ ٔتِغْع ٜي  َِْعَذ١ٟ " َٚٔتِغُعٛ

ّٜا نإ َٔ ٖشٙ املعاْٞ اييت سنضْاٖا ... ؾإٕ َٔ طبٝع١ اإلْغإ إٔ ٜهٕٛ أيٟؿا َأيٟٛؾا ; ٭ْ٘ ٜغتعني  -  ٚأ

 ر١ٜ اهلل ٚايزع٠ٛ إىل عبارت٘ عبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ خ٬ٍ ٖشٙ ا٭خ٠ٛ ع٢ً أرا٤ ايضعاي١ املٓٛط١ ب٘ يف ايزْٝا ، ٖشٙ ايضعاي١ ٖٞ عبٛ

 ٭ٕ اإلْغإ ٜتذضر ؾٝٗا يضب٘ تباصى ٚتعاىل ...ٚأععِ أْٛاع ا٭خ٠ٛ ع٢ً اإلط٬م ، ٖٞ أخ٠ٛ ايزٜٔ ٚاإلع٬ّ ٚاإلميإ ; -

 ٚقز ثبت أّٜنا يف ع١ٓ ايٓيب أسارٜح نجري٠ ، تبني َع٢ٓ ٖشٙ ا٭خ٠ٛ اإلميا١ْٝ ، أؽٗضٖا : 

 ي٘ تزاع٢ َٓ٘ عنٛ اؽته٢ إسا اؾغز َجٌ ٚتعاطؿِٗ ٚتضامحِٗ تٛارِٖ يف امل٪َٓني َجٌ }" هلل عًٝ٘ ٚعًِ قٛي٘ ف٢ً ا -1

ُٜكاٍ عٓٗا أ١َ اؾغز ايٛاسز ، ؽٌٝ إٔ املغًِ وظٕ ؿظٕ إخٛاْ٘ ٜٚؿضح يؿضسِٗ ،  . { ٚاؿ٢ُ بايغٗض اؾغز عا٥ض ؾٗشٙ أ١َ 

 ٚيهٔ يٮعـ اْكًبت َجٌ ٖشٙ املٛاطٜٔ يف عقضْا ٚؾكزت ٖشٙ املعاْٞ ٚماعت ! بٌ َٔ املُهٔ إٔ ٜنض ْؿغ٘ يٝٓؿع أخاٙ املغًِ .

صمح٘ اهلل : ملا رخٌ ٖٛ َٚٔ َع٘ َٔ إخٛاْ٘ َغذّزا َٗذّٛصا ب٬ باب ، ؾًُا اصارٚا إٔ ٜٓاَٛا ، ْاَٛا ٚقاّ  –ٖٚشا إبضاِٖٝ بٔ أرِٖ  -

ُّا ٌٓ َٔ بِٝٓٗ ٚٚقـ ع٢ً ايباب ، ؾًُا أفبشٛا ٚدزٚٙ قا٥ َكاّ ايباب ، ؾكايٛا : مَل  قاٍ : أصرت إٔ أقّٛ َكاّ ايباب ; خؾ١ٝ  ٖٛ ٚاْغ

 إٔ ٜقٝبهِ ايربر .

ِِ ٜأَسبَٓ إ٢َسا)  " :، قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚيف سزٜح املكزار بٔ ٜعزٜهضب  -2 ُٙ ٜأَسُزٝن ُ٘ ٜأَخا ُِ ًٔ ُِٝع ًٞ ُٙ ٜؾ َٜٓا  ( إ٢

 ا يف اهلل إٔ ؽربٙ بشيو .ؾٗشا َٔ متاّ ا٭خ٠ٛ ، أْو إسا أسببت أسّز -

 إخٛاْهِ " . بأٜزٟ ٚيٝٓٛا اـًٌ، ٚعزٚا املٓانب، بني ٚساسٚا ايق٠٬، أقُٝٛا$" ... ست٢ يف ٚقت ايق٠٬  -3

 ي٘ اهلل ؾأصفز أخض٣ قض١ٜ يف ي٘ أخا طاص صد٬ ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ  : عٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " إٔ -4

 أْٞ غري ٫ قاٍ تضبٗا ْع١ُ َٔ عًٝ٘ يو ٌٖ قاٍ ايكض١ٜ ٖشٙ يف يٞ أخا أصٜز قاٍ تضٜز أٜٔ قاٍ عًٝ٘ أت٢ ؾًُا ًهاَ َزصدت٘ ع٢ً

 " .  ؾٝ٘ أسببت٘ نُا أسبو قز اهلل بإٔ إيٝو اهلل صعٍٛ ؾإْٞ قاٍ ٚدٌ عظ اهلل يف أسببت٘

َُا" صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : قاٍ: عٔ ابٔ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ -5 ُٜٓ َِض٣٨٢ ٜأ ٍَ ا ٘ٔ ٜقا َٗا َبا٤َ ٜؾٜكِز ، ٜنأؾُض َٜا:  ٜ٭ٔخٝ َُا ٔب ُٖ  " ٜأَسُز

ًُٜٛل ايعٓإ يًغاْ٘ ٜٚضَٞ ايٓاؼ . ٚقز تعُزْا سنض ٖشا اؿزٜح ; ٭ٕ ٖشٙ ايه١ًُ ْغُعٗا نجرّيا ايّٝٛ  - ؾهجري َٔ ايٓاؼ 

 بايهؿض .
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 ٚايهؿض ْٛعإ : -

 نؿض عنيٚ -2نؿض ْٛع                  -1 

 أَا نؿض ايٓٛع -

 ؾهإٔ ْكٍٛ : َٔ ؾعٌ نشا ؾكز نؿض ، ٖٚشا ْكِٝ عًٝ٘ اؿذ١ ايبٝا١ْٝ ، ٚايشٟ ٜكُٝٗا ٫بز إٔ ٜهٕٛ فتّٗزا ٚع٢ً رصا١ٜ . 

  عني :ٚأَا نؿض اي -

 ؾ٬ هٛط تهؿري املعني إ٫ بعز إقا١َ اؿذ١ عًٝ٘ ، ٚايشٟ وهِ عًٝ٘ بايهؿض عامٟلا فتّٗزا ٫ غري .

ُٜدتِ يو ، ٚايعرب٠ ؾ - ٢ٓٗ يف َٛت أٌٖ املعافٞ ٚايشْٛب ع٢ً املعق١ٝ ، ؾأْت ٫ تزصٟ بأٟ ؽ٧  هجري َٔ ايٓاؼ ٜتؾؿ٢١ ٜٚتؾ

 قًبو بعني ايٓيب سزٜح باـٛاتِٝ ، ؾكز ُتبت٢ً مبجٌ َا ابُت٢ً ب٘ ٖشا ايعافٞ ؾتُٛت عًٝ٘ ، ٚاقضأ

ٕ عامل أٚ طايب عًِ فتٗزٟا )مل ٜٓعض بعني ٚاسز٠ إىل ايكن١ٝ بٌ قاٍ ايعًُا٤ َٔ ايشٟ ٜكّٛ بإقا١َ اؿذ١ ايضعاي١ٝ : إٔ ٜهٛ

 ْعض بتًها عٝٓٝ٘ (

 ٚيشيو ايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ " اعتزٍ ثِ أعتكز "

 ؾٝعٌُ ايهتاب عًٝ٘ ؾٝغبل سصاع ٚبٝٓٗا بٝٓ٘ ٜهٕٛ َا ست٢ اؾ١ٓ أٌٖ بعٌُ يٝعٌُ أسزنِ إٕ قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " 

 بعٌُ ايهتاب ؾٝعٌُ عًٝ٘ سصاع ؾٝغبل ٚبٝٓٗا بٝٓ٘ ٜهٕٛ َا ست٢ ايٓاص أٌٖ بعٌُ يٝعٌُ أسزنِ ٚإٕ.. ؾٝزخًٗا ايٓاص أٌٖ بعٌُ

 يٝعٌُ ايضدٌ ايٓاص،ٚإٕ أٌٖ بعٌُ ي٘ ىتِ ثِ اؾ١ٓ، أٌٖ بعٌُ ايٌٜٛٛ ايظَٔ يٝعٌُ ايضدٌ " ٚقاٍ " إٕ ؾٝزخًٗا اؾ١ٓ أٌٖ

 ١ٓ " .اؾ أٌٖ بعٌُ ي٘ ىتِ ثِ ايٓاص، أٌٖ بعٌُ ايٌٜٛٛ ايظَٔ

اْعض إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜشٖب يًػ٬ّ ايٝٗٛرٟ ؾٝعٛرٙ يف َضض املٛت ، قاٍ : قٌ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ، ؾٝٓعض ٖشا ايػ٬ّ  -

ًٟا ماسٟها ،  إىل أبٝ٘ ، ؾٝكٍٛ ي٘ : أٔطع أبا ايكاعِ ، ؾٝٓٛل ايؾٗارتني ، ٚىضز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ عٓزٙ َغتبؾّضا َتًٗ

 ٍٛ : اؿُز هلل ايشٟ أْكشٙ بٞ َٔ ايٓاص " .ٜٚك

ُٜغًِ ايهاؾض ٚإٔ ٜتٛب ايعافٞ أٚىل َٔ إٔ ميٛت ايهاؾض ع٢ً نؿضٙ ، ٚإٔ ميٛت ايعافٞ ع٢ً َعقٝت٘ . -  ؾٗشا أسب إيٝٓا ، إٔ 
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 ْٚٗٝو عضٚفبامل ٚأَضى فزق١، يو أخٝو ٚد٘ يف " تبغُوقاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعٔ أبٞ سص صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ :  -6

 اؿذض ٚإَاطتو فزق١، يو ايبقض ايضر٤ٟ يًضدٌ ٚبقضى فزق١، يو اين٬ٍ أصض يف ايضدٌ ٚإصؽارى فزق١، املٓهض عٔ

 فزق١ " . يو أخٝو ريٛ يف ريٛى َٔ ٚإؾضاغو فزق١، يو ايٛضٜل عٔ ٚايععِ ٚايؾٛن١

7- ِٔ َِٜض٠ٜ ٜأٔبٞ َع ٍَ عٓ٘ اهلل صمٞ َُٖض ٍَ:  ٜقا ٍُ ٜقا ٘ٔ َصُعٛ ٤ً ُ٘ ٢٤ًَف اي ٤ً ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٤ً َٕ " ٜيا :ََٚع ًٛٝ ١ٜٖٓ َتِزُخ ُٓٛا َسٖت٢ اٞيَذ َٔ ُٓٛا َٜٚيا ، ُتِ٪ َٔ  َسٖت٢ ُتِ٪

َٜٚيا َتَشاٗبٛا ِِ ، ٜأ ٢ًٜ ٜأُري٥ٝه ٤ِٕٞ َع ُٙ إ٢َسا َؽ ُُٛ ًُٞت ِِ  ٜؾَع َّ ٜأٞؾُؾٛا َتَشاَبِبُت ًٜا ِِ ايٖغ َٓٝه ِٝ  " . َب

 ب١ يف ا٭خ٠ٛ ، َٓٗا :ٖٚٓاى أّٜنا آثاص َض١ٜٚ عٔ ايقشا -

ُِ ٜأٔخٜٝو ُٚرَٓ ٜيٜو ُِٜقٔؿنَي قٍٛ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ " َث٬ْخ -1 ًٓٔ ٘ٔ ُتَغ ِٝ ًٜ ُ٘ إ٢َسا َع َٛعُٔٓع ، ٜئكَٝت ُ٘ َُٚت َُِذًٔػ٢ ٔؾٞ ٜي ُٙ ، اٞي ٘ٔ ٔبٜأَسبٔٓ ََٚتِزُعٛ َُا٥ٔ  ٜأِع

. " ٔ٘ ِٝ  إ٢ٜي

ُ٘ َصَطٜقٜو إ٢َسا" ٚقاٍ أٜنا   -2 ًٜٓ َِض٣٨٢ ُٚرَٓ اي ٣ِ ا ًٔ ٘ٔ ٜؾَتَؾبَِٓح ، َُِغ ِٜٛعَت ََا ٔب  . " اِعَت

ِٜٝو" ٚقاٍ أّٜنا صمٞ اهلل عٓ٘  -3 ًٜ ٢ٕ َع َٛا ِِ ٔؾٞ ٜؾٔعِؿ ايقِٔٓزم٢ ٔبإ٢ِخ ٢ٗ َٓأؾ ِِ ، ٜأٞن ُٗ َْٓ ْٔ ٜؾإ٢ ِٜ  " . اٞيَب٤ٔ٬ ٔؾٞ َُٚعز٠٠َٓ ، ايضََٓخا٤ٔ ٔؾٞ َط

ََُض -4 ِٔ اٜ٭٨َ َِٜشٝنُض صمٞ اهلل عٓ٘ " ٚنإ ُع َٔ َٛ ٘ٔإ٢ِخ ْٔ ٢ٌ ا ِٝ ًٜٓ ٍُ ، ٔباي َٝٝكٛ َٗا ََا: "  ٜؾ َٜٛي ِٔ ٜأٞط َٔ  ١ًٕٜ ِٝ ٘ٔ، ٜغَزا اٞيَػَزا٠ٜ َف٢ًٜٓ ٜؾإ٢َسا"  ٜي ِٝ ُ٘ ٜؾإ٢َسا إ٢ٜي َٝ  ; ٜئك

،ُ٘ ََ ٢ٚ اٞيَتَظ ُ٘ ٜأ َٜٓك  "  اِعَت

5- ٍَ ُٔ ٜٚقا ْٔٞ ٜأَسبُٓ: "  َعبَٓاؼ٣ اِب َٛا َٞٓ إ٢ِخ ُ٘ إ٢َسا ايٜٓٔشٟ إ٢ٜي ُِٝت ٓٔٞ ٜأَت ًٜ ُ٘ ٔغِبُت إ٢َساَٚ ، ٜقٔب ِٓ ْٔٞ َع  . " َعَشَص

ٓٓا$ٚعٔ ابٔ َغعٛر صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ :  -6  ٚإٕ عْٛا، ناْت َؾػ٫ٛ نإ ٚإٕ عٝار٠، ناْت َضٜنا نإ ؾإٕ أتٝٓاٙ، ا٭٨ اؾتكزْا إسا ن

  #طٜاص٠ ناْت سيو غري نإ

7- ُٜ ُٜقاسب فاسب ايغ٤ٛ ٫ ٜغًِ ٚقز قاٍ يكُإ اؿهِٝ ٫بٓ٘ : " ٜا بيٓن ! َٔ مل ميًو يغاْ٘ ٜٓزّ ، َٚٔ  ُٜؾتِ ، َٚٔ  هجض املضا٤ 

 ، َٚٔ ٜقاحل ايقاحل ٜػِٓ " .

ـٓ َٔ$: املباصى ابٔ ٚقاٍ -8 ـٓ َٚٔ آخضت٘، سٖبت بايعًُا٤ اعتد ـٓ َٚٔ رْٝاٙ، سٖبت با٭َضا٤ اعتد   #َض٤ٚت٘ سٖبت باإلخٛإ اعتد

 : ٠ٓٛ  َٔ سكٛم ا٭خ

 ، يظّ هلا سكٛم هب إٔ ُتضاع٢ :ملا نإ يٮخ٠ٛ ٖشٙ املها١ْ يف اإلع٬ّ  -

 ؾُجًٟا ٢ْٗ اإلع٬ّ عٔ اإلتٝإ بأعباب ايٝؿضق١ ٚايتٓاطع بني اإلخٛإ ،  •
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 نايغدض١ٜ ٚاهلُظ ٚايًُظ ٚايتٓابظ با٭يكاب ٚايتذغػ ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ; ٭ٕ ٖشٙ ا٭َٛص تٛغض ايقزٚص .

ُٓت٘ إسا عٛػ ، ٜٚ • ُٜؾ ُٜغ١ًِ عًٝ٘ إسا يكٝ٘ ، ٚهٝب٘ إسا ٚٓد٘ إيٝ٘ أّٜنا يٮ٨ ع٢ً أخٝ٘ َٔ اؿكٛم : إٔ  عٛرٙ إسا َض٢ض ، ٜٚٓقش٘ ٚ

 رع٠ٛ ، ٜٚٛعُ٘ إسا داع ، ٜٚغكٝ٘ إسا عٛؿ ، ٜٚضر عٔ عضم٘ إسا اُْتٗو أَاَ٘ " .

 أسنض نٝؿ١ٝ صر ايعضض ا٭٨ ٭خٝ٘  

اإلع٬ّ عٔ اإلتٝإ بأعباب ايتٓاطع يٮخ٠ٛ َها١ْ عا١َٝ يف اإلع٬ّ ، يشيو ٫بز إٔ تضاعٞ بعض اؿكٛم َع أخٝو . ٚقز ٢ْٗ 

 ٚايٝؿضق١ بني اإلخٛإ 

نايغدض١ٜ ٚاهلُظ ٚايًُظ ٚايتٓابظ با٭يكاب ٚايتذغػ ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ; ٭ٕ ٖشٙ ا٭َٛص تٛغض ايقزٚص . ٚسيو يف قٛي٘ ف٢ً 

 ا طبعٟا  ،ؾهضٖٛا ساى ؽضعٟا . اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "أٜٛر أسزنِ إٔ ٜأنٌ ؿِ أخٝ٘ ؾهضٖتُٛٙ" ، ؾايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ: نُا تهضٖٕٛ ٖش

ٚيشيو ؽزر اإلع٬ّ ع٢ً ع٤ٛ ظٔ ا٭٨ بأخٝ٘ ، ؾ٬ ٜب٢ٓ اؿهِ ع٢ً أسز إ٫ إسا صأٜت ٚمسعت بٓؿغو ست٢ ٚيٛ نإ ٖشا كايـ 

 يو . 

اهلل  ؾهإ ايعًُا٤ وغٕٓٛ ايعٔ ست٢ مبدايؿِٝٗ ٚيف سيو َعاْٞ عا١َٝ ، ؾشت٢ ٚيٛ نإ ا٫خت٬ف يف ايعكٝز٠ ؾتعٌ ا٭خ٠ٛ يف

، ؾ٬ هٛط إْهاص فتٗز ع٢ً فتٗز َجً٘ .. نُا قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ يف املدايؿني َجٌ املعتظي١ ٚغريِٖ "أْٓا مغٔ بِٗ ايعٔ ٫ٕ 

 ن٬َِٗ ٜعتكزٕٚ رٜٓا عٓزِٖ "

 ؾُٔ صر عٔ عضض أخٝ٘ صر اهلل عٔ عضم٘ ّٜٛ ايكٝا١َ . ٖٚشا َٔ سكٛم ا٭خ٠ٛ اإلميا١ْٝ.

ـٓ َٚٔ آخضت٘، سٖبت بايعًُا٤ ـٓاعتد َٔ: $املباصى ابٔ ٚقاٍ ـٓ رْٝاٙ،َٚٔ سٖبت با٭َضا٤ اعتد   #َض٤ٚت٘ سٖبت باإلخٛإ اعتد

 

 123 –باب ايعؿٛ ٚايقؿض عٔ ايٓاؼ  -109

بؾا٠ َغ١َُٛ، ؾأنٌ َٓٗا ؾذ٤ٞ بٗا، ؾكٌٝ: أ٫ ْكتًٗا   ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ أْػ : إٔ ٜٗٛر١ٜ أتٔت ايٓيب  – 182/243@

َٛات صعٍٛ اهلل قاٍ: "٫". قاٍ:   .ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِؾُا طيُت أعضٝؾٗا يف هٜل

 

- ِٔ َْػ٣ َع ٕٖ ٜأ ََِضٜأ٠ٟ ٜأ ١ٟٖٜ ا ُٗٛٔر ٍَ ٜأَتِت َٜ ٘ٔ َصُعٛ ٤ً ُ٘ َف٢٤ً اي ٤ً ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٤ً ١ََٕ ٔبَؾا٠ٕ ََٚع ُُٛ ٌَ ََِغ َٗا : ٜؾٜأٜن ِٓ َٔ 
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قبٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اهلز١ٜ َٔ ٖشٙ املضأ٠ ٖشا اؿزٜح ٜزٍ ع٢ً دٛاط قبٍٛ اهلز١ٜ َٔ أٌٖ ايهتاب ، ؾكز  -

 ايٝٗٛر١ٜ ، ٚيٝػ ٖشا َٔ باب اي٤٫ٛ ، إمنا ٖٛ َٔ باب ايرب ٚائكغط ، 

 َٚٔ باب ايزع٠ٛ إىل رٜٔ اهلل تباصى ٚتعاىل ; يٝتأيـ قًبٗا يإلع٬ّ ، ٚيهٓٗا ناْت خا١ٓ٥ ، 

َٗا ٜؾٔذ٤َٞ - ٢ٍ إ٢ٜي٢ ٔب ٘ٔ َصُعٛ ٤ً ُ٘ َف٢٤ً اي ٤ً ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٤ً َٗا ٜأٜيا ٜقاٝيٛا ََٚع ًٝ ٍَ َْٞكُت  ٜيا : ٜقا

 َع خٝاْتٗا ، مل ٜأَض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بكتًٗا !  

 مَل   يٝتبني يًٓاؼ ٖشا ايباب ايععِٝ ، ٖٚٛ باب ايعؿٛ ٚايقؿض .

 عظ اهلل إىل ،ٚرعاِٖ َِٓٗ ٚميٓعٛٙ ٘قَٛ ع٢ً ٜٚٓقضٚٙ ٜ٪ٚٚٙ إٔ صدا٤ ايٛا٥ـ إىل ٚاْعض إيٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا خضز -

 ، قَٛ٘ ًٜٓ٘ مل َا َٓ٘ ،ْٚايٛا ا٭س٣ أؽز سيو َع ٚآسٚٙ ، ْافضا ٜض ٚمل ، ٜ٪ٟٚ َٔ ٜض ؾًِ ٚدٌ

 ٚأغضٚا ، بًزْا َٔ اخضز:  ؾكايٛا ، ٚنًُ٘ دا٤ٙ إ٫ أؽضاؾِٗ َٔ أسزا ٜزع ٫ أٜاّ عؾض٠ بِٝٓٗ ؾأقاّ ، ٫َٛٙ ساصث١ بٔ طٜز َع٘ ٚنإ 

  بٓؿغ٘ ٜكٝ٘ ساصث١ بٔ ٚطٜز قزَاٙ رَٝت ست٢ باؿذاص٠ ٜضَْٛ٘ ٚدعًٛا ، ٤ِٖعؿٗا ب٘

 إٔ ٜغتأَضٙ اؾباٍ ًَو إيٝ٘ ٚتعاىل تباصى صب٘ ؾأصعٌ ، قظْٚا َه١ إىل ايٛا٥ـ َٔ صادعا ؾاْقضف ، صأع٘ يف ؽذاز أفاب٘ ست٢

 ب٘ ٜؾضى ٫ ٜعبزٙ َٔ أف٬بِٗ َٔ ىضز اهلل يعٌ ، ٫:  ؾكاٍ ، بُٝٓٗا ٖٞ ايًشإ دب٬ٖا ُٖٚا ، َه١ أٌٖ ع٢ً ا٭خؾبني ٜٛبل

 ( . ؽ٦ٝا

 اْعض إىل ايعؿٛ ٚايقؿض ! ٚيو ؾٝ٘ أع٠ٛ سغ١ٓ .. اْعض إىل ايٓيب َا اْتقض َٚا اْتكِ َٚا غنب  يٓؿغ٘ قط  -

 ٚؾضْم بني اي٤٫ٛ احملٓضّ ٭ٌٖ ايهتاب ، ٚبني ايرٓب ٚائكغط َعِٗ .. -

ُٜٛضح : ٌٖ هٛط  ت١٦ٓٗ أٌٖ ايهتاب بعٝزِٖ   ؼ : ع٪اٍ نجرّيا َا 

 ز : ْكٍٛ اْعض يف عٝزِٖ ، عٔ َاسا   عٔ فًب اإلي٘ ، أٚ َٛت اإلي٘ 

 ٚأْت تأتٞ ٚتكٍٛ ي٘ : نٌ عاّ ٚإهلو ميٛت ٚوٝا َٔ أدًو 

 إسٕ ت٦ٓٗت٘ بايعٝز ٫ ػٛط ، ؾٗٞ َٔ اي٤٫ٛ احملٓضّ .

 ؼ : ٚيهٔ ٌٖ ػٛط تعظٜت٘  

 ٖٛ َٛاعا٠ ، ؾٗٛ ْؿْػ بؾض١ٜ ، ز : ْعِ ، ػٛط ; ٭ٕ ايعظا٤ إمنا 
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ٟٓ ، قاٍ : أيٝغت ْؿّغا  !  ٚايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا َٓضت دٓاط٠ ، قاّ هلا ، قايٛا : ٜا صعٍٛ اهلل ! إْ٘ ٜٗٛر

 ٚيف صٚا١ٜ : إْ٘ املٛت " . 

ُّا يًُٛت ، ؾٗشا يٝػ َٔ اي٤٫ٛ . -  ؾكز قاّ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تععٝ

 ىل أَضْا بايكغط إيِٝٗ  ، ؾًعٌ به١ًُ ٚاسز٠ ٜزخٌ يف رٜٔ اهلل تباصى ٚتعاىل أؾٛاّدا .ٚاهلل تباصى ٚتعا -

 إمنا اي٤٫ٛ : -

ٞٓ عٓ٘ ،    ٖٛ َٛا٠٫ أعزا٤ اهلل َٔ رٕٚ امل٪َٓني ، ٖٚٛ املٓٗ

َٕ َٜٖتٔدٔش " ي٤انُا قاٍ تعاىل  ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٔ اٞي َٝا٤َ اٞيٜهأؾض٢ٜ ِٚٔي ٢ٕ َٔٔ ٜأ ٓٔنَي ُرٚ َٔ ٪ُُِ ٌِ َََٔٚ اٞي َِٝػ ٔيٜوٰ  َس َٜٞؿَع ًٜ َٔ ٜؾ َٔ ٔ٘ ٤ً ٤ِٕٞ ٔؾٞ اي  َؽ

ِِ َتٖتٝكٛا ٜإٔ إ٢ي٤ا  ُٗ ِٓ ُِ ُتٜكا٠ٟ َٔ َُٜشٚشُصٝن َٚ ُ٘ ٤ً ُ٘ " ، اي َٜاٚقاٍ تعاىل  َْٞؿَغ َٗا "  ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا اي٤ٔشٜ ََ َُٗٛر َتٖتٔدُشٚا ٜيا آ َٝ َٖٓقاَص٣ اٞي َٝا٤َ ٰ  َٚاي ِٚٔي ِِ ٜأ ُٗ  َبِعُن

َٝا٤ُ ِٚٔي ََٔ َبِعض٣ ٜأ َٚ ُِٗ َٛي٤ ِِ ََٜت ُ٘ َٚٓٝه ْٖ ِِ ٜؾإ٢ ُٗ ِٓ َٔ ٖٕ َ٘ إ٢ ٤ً ِٗٔزٟ ٜيا اي َٜ َّ ِٛ ُٔنَي اٞيٜك  " .   ايع٤أي

ُْكغط إيِٝٗ ، نُا أَض بشيو ايؾاصع اؿهِٝ  - ُِ " ي٤اٚيهٔ  َٗاٝن ِٓ َٜ ُ٘ ٤ً ٢ٔ اي َٔ َع ِِ اي٤ٔشٜ ِِ ٜي ًٝٛٝن ٢ٔ ٔؾٞ ُٜٜكأت ِِ ايٚزٜ َٜ َٚٔ ُِٜدض٢ُدٛٝنِ َٜٚي ِِٔر  اص٢ٝن

ِِ ٜإٔ ُٖ ٛٝٛا َتَبٗضٚ ِِ َُٚتٞكٔغ ٢ٗ ِٝ ٕٖ إ٢ٜي َ٘ إ٢ ٤ً ٛٔنَي ُٜٔشٗب اي ُُٞكٔغ  ،  " اٞي

 ؾٓتعاٌَ َعِٗ باإلسغإ ٚايكغط ٚايعزٍ ، ؾإٕ صأٚى بٗشٙ ايقٛص٠ ، يعٌ قًٛبِٗ تٓؾضح يإلع٬ّ .

، ٚعٝارتِٗ إسا َضمٛا يزعٛتِٗ يإلع٬ّ  ؾكبٍٛ اهلز١ٜ َِٓٗ دا٥ظ ، ٚإٖزا٩ِٖ اهلز١ٜ دا٥ظ ، ٚاإلبتغا١َ يف ٚدِٖٛٗ دا٥ظ٠ -

 نُا سنضْا ;  –دا٥ظ٠ ، بؾضط رعٛتِٗ إىل اإلع٬ّ 

ّْ نإ : " قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ َايو بٔ َا صٚاٙ أْػ : ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو   ايٓيب ىزّ ٜٗٛرٟ غ٬

 ايكاعِ، أبا أطع: ي٘ ؾكاٍ عٓزٙ، ٖٚٛ أبٝ٘ إىل ؾٓعض ،( أعًِ: )ي٘ ؾكاٍ صأع٘ عٓز ٜعٛرٙ،ؾكعز ؾأتاٙ ؾُضض ٚعًِ، عًٝ٘ اهلل ف٢ً-

،َِ  ايبداصٟ صٚاٙ ( "ايٓاص َٔ أْكشٙ بٞ ايشٟ هلل اؿُز: )ٜكٍٛ ٖٚٛ -ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً- ايٓيب ؾدضز ؾأعًٜ

َٗا ٜؾٔذ٤َٞ - ٢ٍ إ٢ٜي٢ ٔب ٘ٔ َصُعٛ ٤ً ُ٘ َف٢٤ً اي ٤ً ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٤ً َٗا ٜأٜيا ٜقاٝيٛا ََٚع ًٝ ٍَ َْٞكُت  ٜيا :  ٜقا

ٌْ قتًو ثِ تعؿٛ عٓ٘ ، ؾعؿا عٓٗا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ٚيٓا ؾٝ٘ أع٠ٛ  ٖٚشا أععِ بإب َٔ أبٛاب ايقؿض ٚايعؿٛ ، إٔ ٜضٜز صد

 سغ١ٓ ،

 .ؾإسا نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قز عؿا عٔ ايٝٗٛر١ٜ ، ؾايعؿٛ عٔ أخٝو املغًِ أٚىل  
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َُا - َٗا ط٢ٞيُت ٜكٍٛ أْػ : ٜؾ َٛأت ٔؾٞ ٜأِعض٢ٝؾ َٗ ٘ٔ ٢ٍَصُعٛ ٜي ٤ً ُ٘ َف٢٤ً اي ٤ً ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ : َع ٤ً  ََٚع

 ٖٞ عكـ ايؿِ               أٚ: ٖٞ ايًش١ُ اييت يف آخض اؿًل . * اي٠ًٛٗ :

 ٚايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜعرتٜ٘ املضض َٔ تًو ا٭ن١ً املغ١َُٛ َٚات ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بأثض ٖشا ايغِ . -

 زٜح ر٫ي١ ع٢ً سٌ أنٌ طعاّ رٕٚ إٔ تغأٍ عٔ أفً٘ ،قاٍ بعض ايعًُا٤ : يف ٖشا اؿ -

 ؾٗشٙ اَضأ٠ ٜٗٛر١ٜ ، سعت ؽا٠ ، ٚايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أنٌ َٓٗا ٚمل ٜغأٍ عٔ َقزصٖا  أٚ نٝؿ١ٝ سعٗا . 

 * ؾإسا أتاى طعاّ َٔ أٌٖ ايهتاب ، ٚأْت ٫ تعضف َقزصٙ ، ؾاقبً٘ ٚنٌ َٓ٘ ، ٫ٚ ًٜظَو إ٫ ايتغ١ُٝ عًٝ٘ .

 ا٭نٌ َٓ٘ ; ٭ْ٘ مبجاب١ املٝت١ ا إٕ نٓت تعًِ أْ٘ مٓس٢ باعِ ايقًٝب أٚ املغٝض َج٬ ، ؾ٬ هٛط يو * أَ

َٛ " ُخٔشٚقز خاطب اهلل ْبٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بكٛي٘  - َُِض اٞيَعٞؿ ٢ٔ َٜٚأِعض٢ِض ٔباٞيُعِضٔف َٚٞأ ًٔنَي َع ٖٔ  " . اٞيَذا

َٛ : ُخٔش*   ع٢ً اهلل سضَ٘ قضٜبٟا ع٬ٟٗ يٟٝٓا ٖٟٝٓا نإ َٔ$:  ؽ٧ ، نُا قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  إٔ ٜهٕٛ ع٬ٗ يٝٓا يف نٌ اٞيَعٞؿ

 . #ايٓاص

َُِض*   ن١ًُ ايعضف تؾٌُ نٌ أْٛاع اـري . ٔباٞيُعِضٔف : َٚٞأ

٢ٔ َٜٚأِعض٢ِض*  ًٔنَي : َع ٖٔ  ٬ٖ غًبو !إلْو يٛ ْاقؾت دا ؾاؾاٌٖ سُٝٓا هٌٗ عًٝو ، ٜػًبو ظًٗ٘ ، ؾأعضض عٓ٘ اٞيَذا

 

ٍَ صعٍٛ اهلل  – (فشٝض يػريٙ)184/245@ ٍَ : قا : " عًُٛا، ٜٚغضٚا طعًُٛا ٜٚغضٚا)ث٬خ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ ابٔ عباؼ قا

 ص، ٫ٚ تعغضٚا، ٚإسا غنب أسزنِ ؾًٝغهتطَضتنيص".1320َضات(/

 أٌَ ،أٟ ع١ًُٛا ايٓاؼ َا ًٜظَِٗ َٔ أَض رِٜٓٗ ، ٖٚشٙ قن١ٝ ؼتاز إىل ت ع١ًُٛا : -

َُتؿاٚت١ .  ؾاملع١ًِ ٫بز إٔ ىتاص َا ٜتهًِ ب٘ َع ايٓاؼ ; ٭ٕ ايٓاؼ طبكات ، ٚايعكٍٛ 

ؾبعض ايٓاؼ ٜأتٞ بٔعناٍ املغا٥ٌ َجًٟا يقػاص اي٬ٛب ; َٔ باب تؿتٝض ا٭سٖإ أٚ َا ؽاب٘ سيو، ٚيهٔ ٖشا يٝػ َٔ ايغ١ٓ ;  -

 داطب ، ؾا٭فٌ يف ايتعًِٝ إٔ ٜهٕٛ بغٗٛي١ ٜٚغض ; ست٢ ٜؿُٗ٘ امل

َٓٓاَؼ :"  َسزُٔٓثٛاؾاملداٜطب ناطب٘ بكزص عكً٘  ، ٚقز قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  َُا اي َٕ ٔب َٕ َِٜعض٢ٝؾٛ ِٕ ٜأُتٔشبُٓٛ ُ٘ ُٜٜهشََٓب ٜأ ًٜٓ ُ٘ "  اي  ََٚصُعٛٝي

٣ِ ٖٛ ايٓيب ف٢ً ٫ٚبز يإلْغإ املبتز٨ إٔ ٜتعًِ فػاص ايعًّٛ قبٌ ٔنباصٖا . - َُع١ً  اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ٚأسغٔ ٚأؾنٌ 
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 َٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ(( . تعًُٟٝا أسغٔ بعزٙ ٫ٚ قبً٘ َعًُٟا صأٜت َا)) :اؿهِ  بٔ َعا١ٜٚ نُا قاٍ

ََا ٜٚٓغضٚا : - َٚ َّا يًتٝغري ، قاٍ تعاىل "  ٌَ ؾايؾضٜع١ تغتؾضف رٚ ِِ َدَع ِٝٝه ًٜ ٢ٔ ٔؾٞ َع ِٔ ايٚزٜ  َسَضز٣ " . َٔ

 يف صخق١ يٞ ػزٕٚ ٌٖ:ؾكاٍ أفشاب٘ ؾغأٍ استًِ ثِ صأع٘ يف ؾؾذ٘ سذض َٓا صد٬ بؾأفا عؿض يف قاٍ :خضدٓا دابض * عٔ

 بشيو أخرب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ع٢ً قزَٓا ؾُات ،ؾًُا ؾاغتغٌ املا٤ ع٢ً تكزص ٚأْت صخق١ يو لز : َا ؾكايٛا ايتُِٝ   

ٞٓ ؽؿا٤ ٜعًُٛا !ؾإمنا مل إس عأيٛا اهلل!أ٫ قتًِٗ قتًٛٙ ؾكاٍ ؽو ايضاٟٚ  -ٜعقب  أٚ ٜٚعقض ٜتُِٝ إٔ ٜهؿٝ٘ نإ ، إمنا غ٪اٍاي ايع

 دغزٙ "  عا٥ض ٜٚػغٌ عًٝٗا ميغض ثِ خضق١ دضس٘ ع٢ً -

:  ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ؾٝ٘ ،ؾكاٍ يٝكعٛا إيٝ٘ ايٓاؼ ؾكاّ املغذز يف أعضابٞ باٍ:  قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ ٖضٜض٠ أبٞ * ٚعٔ

 ايبداصٟ صٚاٙ" .  َعغضٜٔ تبعجٛا ٚمل َٝغضٜٔ بعجتِ ؾإمنا ، َا٤ َٔ سْٛبا أٚ ، َا٤ َٔ عذ٬ بٛي٘ ع٢ً ٚأصٜكٛا رعٛٙ

ٌْ ا٭عضابٞ ٖشا َجٌ إٔ ٚأرصى ا٭عضابٞ، ٚد٘ يف ايقشاب١ ٖٖب١ ايٓيب ؾعٓزَا صأ٣ ٖٔ  سضَتٗا، ٖتو قافز غري املغادز، بأسهاّ دا

ٌٓ إىل اع٘،ٚأصؽزِٖٚاْكٛ بٛي٘ عبػ ٜتأٖس٣ ٫ ست٢ ٚسيو ;((رعٛٙ ُتظص٢َٛٙ، ٫: ))ؾكاٍ ٌٗ مبجً٘ تقػض بغٕٝط س  َُٗا َؾه١ً ن

 : ؾكاٍ أفشابٗا ، عٕٝٛ يف نربت

 ،((َعٚغضٜٔ ُتبَعجٛا ٚمل َٝٚغضٜٔ ُبٔعجتِ ؾإمنا َا٤; َٔ َسّْٛبا أٚ َا٤ َٔ َعِذ٬ٟ بٛي٘ ع٢ً ٖضٜكٛا))

ِٖ ملا ثِ  ّٗا ي٘ ؾكاٍ - ٚع٤ًِ عًٝ٘ اهلل ف٢٤ً - اهلل صعٍٛ رعاٙ سادت٘ ايضدٌ أَت  َٔ يؾ٤ٞ تقًض ٫ املغادز ٖشٙ إٕ: ))ْٚافّشا َٛٚد

ٌٖ عٖظ - اهلل يشنض ٖٞ إمنا ايٜكَشص، ٫ٚ ايبٍٛ ٖشا  ...((.ايكضإٓ ٚقضا٠٤ ٚايق٠٬ – ٚد

َٕ ََا"   ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب قاٍ ٚنُا - ٤ِٕٞ ٔؾٞ ايض٢ٓٞؾُل ٜنا ُ٘ إ٫٢ َؽ َْ ِٔ ُْظ٢َع ٫َٚ ، َطا َٔ ٤ِٕٞ َُ٘ؽا إ٫٢ َؽ َْ . " 

ُٜغض ، ؾهُا قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " - ٝٓٔ يًٓاؼ أَض رِٜٓٗ بغٗٛي١ ٚ َٕٓ ٚايؾاٖز َٔ نٌ ٖشا : أْو ٫بز إٔ ُتب َٔ إ٢  ُِٜغْض ايزٜٔٓ

، ِٔ َٔ َُٜؾارَٓ َٜٚي ُ٘ إ٫٢ٜٓ ٜأَسْز ايزٜٔٓ ًَٜب  َٜٚأِبٔؾُضٚا " . َٜٚقاص٢ُبٛا ٜؾَغزُٔٓرٚا ، ٜغ

َغأي١ ٣ٖٛ ، يٝأٔت إْغإ ٜٚكٍٛ أْا أقٍٛ بايٝغض ، ٖٚٛ يف اؿكٝك١ ٜأتٞ بظي١ات ايعًُا٤ اييت ُتدايـ ٚبايٛبع املغأي١ يٝغت  - 

 إمجاع ا٭١َ ، ٜٚبزأ بٓؾضٖا بني ايٓاؼ ، ؾٗشا يٝػ بٝغض ٚإمنا ٖٛ ٣ٖٛ ْؿػ !

ػنب َٔ ايؾٝٛإ ، ٚقز ٚيشيو ؾإٕ اي ايػنب ٖٛ ؾٛصإ وزخ يف ايكًب ، هعٌ اإلْغإ ٜتقضف عُل . ٚإسا غنب أسزنِ : - 

ٝٓٔ ايٓيب يف أنجض َٔ سزٜح أْ٘ يٛ اعتعاس املض٤ باهلل َٔ ايؾٝٛإ ايضدِٝ ; يشٖب عٓ٘ ايػنب ، نُا يف سزٜح ايٓيب ف٢ً اهلل  ب
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 إٕ" ، ٚقاٍ ايٓيب يف اؿزٜح   "ايضدِٝ ايؾٝٛإ َٔ باهلل أعٛس: قاٍ  يٛ هز، َا عٓ٘ سٖب قاهلا يٛ ن١ًُٟ ٭عًِ إْٞ" عًٝ٘ ٚعًِ 

 . " ؾًٝتٛمأ أسزنِ غنب ؾإسا ، باملا٤ ايٓاص ٜٛؿأ ٚإمنا ، ايٓاص َٔ خًل ايؾٝٛإ ٚإٕ ، ايؾٝٛإ َٔ ايػنب

ِْ ٖٚٛ أسزنِ غنب إسا" َٚٔ تٛدٝٗ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٓز ايػنب   ". ؾًٝنَٓذع ٚإ٫ ايػنب عٓ٘ سٖب ؾإٕ ؾًٝذًػ، قا٥

َّا ًّٜٛ ْؿغ٘ عًٝ٘ بعز سيو ، ٭ْ٘ نًُا تهًِ اإلْغإ ساٍ ايػنب ، ؾًٝغهت : -  صمبا قاٍ ن٬

٬ُّٜ عًٝ٘ .   ٚصمبا ؾعٌ ؾعًٟا ٜٓزّ عًٝ٘ أٚ 

 عٝاّسا باهلل ; –ٚايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ إٔ ايػنب أثض َٔ آثاص ائهرب  -

َٓٓاؼ " ٚغُط اؿل٢ٓ بٛض: يشيو عٓزَا ُع٦ٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ ايهرب   قاٍ : ايهربُ     اي

٢ٗهت ؾٝػنب يٓؿغ٘ ٚ ٜضٜز ا٫ْتقاص يٓؿغ٘ ، ٚايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا غٔنب َٚا اْتقض يٓؿغ٘ قط٥ ،َا نإ ٜػنُب إ٫ إسا اُْت

 سض١َ َٔ سضَات اهلل عظٚدٌ ، ٚيٓا ؾٝ٘ أع٠ٛ سغ١ٓ .

١ٓٝ ٚاملهتغب١ يف ْؿػ ايٛقت . -  ٚايػنب َٔ ا٭خ٬م اؾب١ً

 ٙ فاص َٓتقٟؿا ب٘ ، ٚإٕ أسذِ ْؿغ٘ عٔ ايٛقٛع ؾٝ٘ سٖب عٓ٘ . ؾإٕ من١ا –را٤ ايػنب  –ؾًضمبا ٜٛيز بٗشا ايزا٤ 

ٝٓض ! -  ٚيشيو ٫ ٜأٔت صدٌ ٜٚكٍٛ : أْا عضٜع ايػنب ، ٚأْا ئ أتػ

" إمنا ايعًِ بايتع١ًِ ، ٚاؿًِ بايتش١ًِ ، َٚٔ ٜتشٓض  ْكٍٛ ي٘ : ٫ ; ٭ٕ اإلع٬ّ ٜٗٓشب فاسب٘ ، نُا قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

ُٜعٛ  ٜتٖٛم ايؾض ٜٛق٘ "  .٘ ، َٚٔ اـري 

: " قاٍ   سيو غري ي٘ قاٍ"  تػنب ٫: " ي٘ قاٍ. اهلل صعٍٛ ٜا ٚقز سٖب صدٌ يضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ ي٘ : ععين -

 تػنب". ٫: ي٘ ٜكٍٛ ٚايغ٬ّ ايق٠٬ عًٝ٘ ٚايٓيب عزٜز٠، َضإت ايهض٠ عًٝ٘ أعار"  تػنب ٫

 ٚعًِ ٜعًِ إٔ ٖشا ايضدٌ عضٜع ايػنب ; ؾًُا عًِ عٓ٘ سيو ْٗاٙ عٔ ايػنب .٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

ؾٓأخش َٔ ٖشا اؿزٜح إٔ سٖاب ايػنب ٜأتٞ بايتع١ًِ ، ؾًٛ تع١ًِ اؿًِ ؿًِٝ ، ٚيٛ تع١ًِ ايقرب يقرب ٚملا ٜغٔنب أبّزا ، إ٫ إسا  -

٢ٗهت سض١َ َٔ سضَات اهلل   .اُْت

 

 124 -باب ا٫ْبغاط إىل ايٓاؼ -
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ف٢ً عٔ عٛا٤ بٔ ٜغاص قاٍ: يكُٝت عبز اهلل بٔ عُضٚ بٔ ايعال، ؾكًُت: أخربْٞ عٔ فؿ١ صعٍٛ اهلل  -(فشٝض)185/246@

أصعٓاى  إْا ايٓيب أٜٗا ٜا﴿يف ايتٛصا٠، قاٍ: ؾكاٍ: " أدٌ، ٚاهلل! إْ٘ ملٛفٛف يف ايتٛصا٠ ببعض فؿت٘ يف ايكضإٓ :  اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

ص. ٚسضطٟا يٮَٝني، أْت عبزٟ ٚصعٛيٞ، مسٝتو: املتٛنٌ، يٝػ بؿغ١ ٫ٚ غًٝغ، ٫ٚ فٓداب 45ظاب: ا٭سط ﴾َٚبؾضٟا ْٚشٜضٟا ؽاٖزٟا

يف ا٭عٛام، ٫ٚ ٜزؾُع بايغ١٦ٝ ايغ١٦ٝ. ٚيهٔ ٜعؿٛ ٜٚػؿُض، ٚئ ٜكبن٘ اهلل تعاىل، ست٢ ٜكِٝ ب٘ امل١ً ايعٛدا٤; بإٔ ٜكٛيٛا: ٫ 

 فُٟا، ٚقًٛبٟا ٝغًؿٟا".إي٘ إ٫ اهلل، ٜٚؿتشٛا بٗا أعٟٝٓا عُٟٝا، ٚآساْٟا 

 ؼ : ملاسا عأٍ عٛا٤ ، عبز اهلل بٔ عُضٚ بٔ ايعال عٔ فؿ١ صعٍٛ اهلل يف ايتٛصا٠   

ز : ٭ٕ عبز اهلل بٔ عُضٚ بٔ ايعال نإ ٜٓعض ٜٚكضأ نجرّيا  يف نتب أٌٖ ايهتاب ، ٜٚعتين بشيو ;يٝعًِ َا ٜعتكزْٚ٘ ، ؾرير 

 عًِٝٗ ؽبٗاتِٗ .

 قزصات ايٓاؼ ، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ هٛط يهٌ أسز إٔ ٜٓعض يف نتب أٌٖ ايهتاب ، ٖٚشٙ ايكن١ٝ تهٕٛ عغب -

ّٜا ، ٚعٓزٙ بعض اينعـ يف ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ ٚاإلعتكار١ٜ ، ؾ٬ هٛط   ُّا صاعّدا قٛ ُٝٓا يٛ نإ صدًٟا ٫ ٜعًِ عكٝز٠ اإلع٬ّ عً ٫ ع

 هلِ . ي٘ إٔ ٜكضأ يف نتبِٗ أٚ ٜٓاقؾِٗ ٚهارهلِ ; ٭ٕ ايػًب١ سٝٓٗا تهٕٛ

 إٔ تهٕٛ عامٟلا مبا ٜعتكزْٚ٘ َٔ َٓٗر ٚعكٝز٠ ٚأسهاّ .  -ست٢ تغتٛٝع إٔ ػارهلِ باييت ٖٞ أسغٔ  -ؾا٭فٌ  -

 ايهتاب "  أٌٖ َٔ قَٛا تأتٞ إْو " :ؾكاٍ ي٘  ايُٝٔ إيٞ  بعج٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سزٜح َعاس بٔ دبٌ ، ملا ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو : -

 ٗٝأ َعاْس ملٓاقؾتِٗ ; ٭ٕ أٌٖ ايهتاب ِٖ أٌٖ عًِ يف اؾ١ًُ .ملاسا قاٍ ي٘ سيو    ست٢ ٜت

ؾعبز اهلل بٔ عُضٚ بٔ ايعال نإ َٔ عًُا٤ ايقشاب١ ، ٖٚٛ ممٔ أنجض ايضٚا١ٜ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ٚنإ ٜكضأ يف  -

 نتب أٌٖ ايهتاب نجرّيا .

ا ٜضر ع٢ً ايٓقاص٣ إْهاصِٖ بعج١ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚشا أّٜن ؾغأي٘ عٛا٤ بٔ ٜغاص عٔ فؿ١ ايٓيب يف ايتٛصا٠ : -

ُٜكٗض َاؾٝٗا ، قز ُسٔنض ؾٝٗا ٚفـ ايٓيب ُٝتُِ ٚ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ؾهٝـ  يًٓاؼ ناؾ١ ، ؾإسا ناْت ايتٛصا٠ اييت دا٤ اإللٌٝ ي

 تٓهضٕٚ بعج١ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إيٝهِ بعز ٖشا  

َٗا ََٚدَشُزٚا" ٚيهِٓٗ  َٗا ٔب َِٓت ِٜٝك ِِ َٚاِعَت ُٗ ُّا ٜأْٝؿُغ ًٞ ٛ٘ا ٝظ ًٝ ـَ ٜؾاْٝعِض َُٚع ِٝ َٕ ٜن َٔ " . َعأقَب١ٝ ٜنا ُُٞؿٔغٔزٜ  اٞي

َُا - ٤ً ِِ ٚنشا ايٝٗٛر ، نُا قاٍ اهلل تباصى ٚتعاىل عِٓٗ " ٝن ُٖ ٍْ َدا٤َ َُا َصُعٛ ٣َٛ ٜيا ٔب ِٗ ِِ ٰ  َت ُٗ َٕ" َٜٚؾض٢ٜٟكا ٜنٖشُبٛا ٜؾض٢ٜٟكا ٜأْٝؿُغ ًٛٝ  َٜٞكُت
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ُٜق١ًٕٛ ف٬تِٗ ، –ٖٚٞ َعِٗ اٯٕ  –بٛا بٓب٠ٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ، َع إٔ ايتٛصا٠ اييت مل ُتشٓضف ؾهٓش  ؾٝٗا ٔسنض يًٓيب ، ٚ

 ٜٚشنضٕٚ اعِ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ !

ُٚٔفـ يف ايكضإٓ ، قٛي٘ : - ُٚٔفـ ب٘ يف ايتٛصا٠ نُا  َٗا َٜا ؾايتٛصا٠ أت٢ ؾٝٗا ٚفـ ايٓيب ٚٔسنضٙ ، ٚمما  ٜٗ ٞٗ ٜأ ٖٓٔب ْٖا اي َٓاٜى إ٢ ًٞ ّٖٔزا "  ٜأِصَع َؽا

ـَ ِٝ َٓا إ٢َسا : أٟ تؾٗز هلل بايٛسزا١ْٝ ، ٚأْ٘ ٫ إي٘ غريٙ ، ٚنشيو تؾٗز ع٢ً ايٓاؼ بأعُاهلِ ّٜٛ ايكٝا١َ ، نُا قاٍ تعاىل " ٜؾٜه  ٔد٦ِ

َٔٔ ٌٚ ١َٕٖ ٝن ٢ٕٗٝز ٝأ َٓا ٔبَؾ ٢ّٗٝزا " . ٩ُٜيا٤ٰٔ  َٙ ٰ  َع٢ًٜ ٔبٜو َٚٔد٦ِ  َؽ

 ص.41: ايٓغا٤. ط ﴾ؽٗٝزٟا ٖ٪٤٫ ع٢ً بو ٚد٦ٓا ﴿هلل بايٛسزا١ْٝ ٚع٢ً ايٓاؼ بأعُاهلِ ّٜٛ ايكٝا١َ :  ؽاٖزٟا-

 ٚنشيو ٜؾٗز ع٢ً أَت٘ بايب٬ؽ ، ٚأْ٘ ب١ًؼ ايضعاي١ ٚأٓر٣ ا٭َا١ْ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ٭َت٘ ٚيغا٥ض ا٭َِ .

ََُبٚؾّضا : -   َٔ اؾظا٤ .ٜعين يًُ٪َٓني بايجٛاب َٚا عٓز اهلل َٚ

َْٔشّٜضا  -  ٜعين يًهاؾضٜٔ . : َٚ

 ٜعين محا١ٜ ٚٚقا١ٜ . َٚٔسِضّطا : -

ٝٚنَي : - َٚ ًٞٝأ َٓٞ : ٖٛ ايشٟ ٫ ٜهتب ، ٚقٌٝ يًعضب إَٔٝٛ ; ٭ٕ ايهتاب١ ناْت ؾِٝٗ عظٜظ٠ أٚ عزمي١ ْٚارص٠ . ٔي  ا٭

- َٛ ُٖ ٝٚنَي ٔؾٞ َبَعَح ٔشٟاي٤ ٚقز ٚصرت ٖشٙ ايه١ًُ يف ايهتاب ٚايغ١ٓ ، نُا قاٍ تعاىل "  َٚ ِِ َصُعٟٛيا اٞيٝأ ُٗ ِٓ َٚ ًٛٝ ِِ َِٜت ٢ٗ ِٝ ًٜ ٘ٔ َع َٜأت ِِ آ ٢ٗ َُٜظن٧ٝ َٚ 

ُِ ُٗ ُُ ٧ً َُٜع ١َُٜ اٞئهَتاَب َٚ ُْٛا َٚإ٢ٕ َٚاٞئشٞه ٌُ َٔٔ ٜنا ٣ٍ ٜئؿٞ ٜقِب  َٗٔبني٣ " . َمًٜا

َْٓا"  ٚثُبت يف ايغ١ٓ - ١ََٓ إ ١َٓٝ أ َٓٔ  صٟ َٚغًِ .صٚاٙ ايبدامغب "  ٫ٚ ْهتب ٫ أ

 ؼ : ؾإٕ قٌٝ : ٌٖ ٖشا اؿزٜح ٜكضص إٔ َٔ ٜتعًِ ايعًّٛ ايز١ْٜٛٝ َبتزع ٚع٢ً غري ٖزٟ ايٓيب ، 

ُٜٓايف َا ٜتعًُ٘ املغًُٕٛ ايّٝٛ َٔ عًّٛ   ٕٖ ٖشا اؿزٜح   أٚ : أ

١َٝٓ " :ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " أ –ز : ْضر ع٢ً ٖشٙ ايؾب١ٗ ؾٓكٍٛ : ٖشا اؿزٜح قز خضز كضز ايػايب ، ؾكٛي٘   ٠١َ ا

 ; ٚيشا دا٤ِٖ صعٍٛ َٔ أْؿغِٗ ،  يف ٖشا ايٛقت، ؾًِ ٜهْٛٛا َتعًُني يًكضا٠٤ ٚايهتاب١  ‘‘سٝٓٗا ’’أٟ مل تتعًِ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١  

ُٜكٓضب َٔ اهلل تعاىلٚأنجض أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ايعًِ نً٘ قُٛر  - ّٜا ٜكضب َٔ اهلل ؾ٬ بأؼ ب٘ ، إسا نإ  ِْ رْٝٛ ٚيهٔ  ، ؾإسا نإ عً

. ٟٓ ٞٓ ا٭خضٚ  ا٭فٌ ٖٛ تع١ًِ ايعًِ ايؾضع

 ؾإٕ قٌٝ : قز ٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ نتاب١ اؿزٜح يف عقضٙ ! -
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 ايغ١ٓ بني اـًط ا٭سارٜح ;خؾ١ٝ نتاب١ عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ْٗاِٖ سٝح ; ا٭َض بزا١ٜ يف املضس١ً ٖشٙ قًٓا :  ناْت

 اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ إٔ اـزصٟ ععٝز أبٞ عٔ فشٝش٘ يف َغًِ صٚاٙ َا ايٓٗٞ ٖشا ،ٚعُز٠ أخض٣ صاتٚاعتبا ٚ٭َٛص ، ٚايكضإٓ

 .يًشصٜع١  يف ٖشا ايٛقت ; عزٟا اؿزٜح نتاب١ عٔ ؾٓٗٛا ( ؾًُٝش٘ ايكضإٓ غري عين نتب َٚٔ ، عين تهتبٛا ٫) :  قاٍ ٚعًِ عًٝ٘

َِْت -  ايضعاي١ ي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ .ؾذُع بني ايعبٛر١ٜ ٚ ََٚصُعٛٔيٞ : َعِبٔزٟ ٜأ

ُٜػايٞ ؾٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚن١ًُ " َعِبٔزٟ " : - ُٜأي١٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ٜٚنع٘ ؾٛم َٓظيت٘ ، ٚع٢ً َٔ  تضر ع٢ً َٔ 

 ٚعًِ .

ََٚصُعٛٔيٞ " : - ُٜٓهض صعايت٘  ٚن١ًُ "   َٔ ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ . –ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  –تضر ع٢ً َٔ 

ُِٝتٜو - ُٖ ٌَ : َع َٛن٧ َُُت  املتٛنٌ ٜعين ًٜذأ إىل اهلل ٜٚعتقِ ظٓاب٘ . اٞي

ُِٝتٜو ُٖ ُٜهَضٙ ". * قاٍ اؿاؾغ يف ايؿتض " َع ٌَ " : أٟ ع٢ً اهلل عظٚدٌ يكٓاعت٘ بايٝغري ، ٚايقرب ع٢ً َا نإ  َٛن٧ َُُت  اٞي

- َٚ ـَ ٜضٜز قتٌ ايٓيب، ٜؾٜأَخَش َْا٥ِْٔ، ٖٛؾايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٛ عٝز املتٛنًني ، ملا أتاٙ صدًٟا  ِٝ ِٜٝكٜغ ايٖغ َٖشا  ٜؾاِعَت َٚ ايٓيب ، 

ٌُ ِْ ايضد ٍَ ، َصٞأٔع٘، َع٢ًٜ ٜقا٥ٔ ِٔ: ي٘  ٜؾٜكا ََ َُٓعٜو ٜا قُز  ُِ َٜ  ٞٚٓ َٔ  ٍَ ًُٞت : ٜقا ُ٘  " .: ٝق ٤ً  اي

ِٛ" ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : - ِِ ٜي ْٖٝه َٕ ٜأ ًٛٝ َٛن٤ ٘ٔ َع٢ًٜ َتَت ٤ً ٘ٔ َسٖل اي ًٔ َٛن٥ ِِ َت َُا ٜيَضَطٜقٝه َِٝض َِٜضُطُم ٜن ٤ٛ َُاّفا َتِػُزٚ اي ّْا ََٚتُضُٚح ٔخ ٜٛا  . " ٔب

 فزم اعتُار ايكًب ع٢ً اهلل يف دًب ايٓؿع أٚ رؾع اينض ، َع ا٭خش با٭عباب ايؾضع١ٝ . * ٚايتٛنٌ َعٓاٙ :

 . ٖٞ اييت ؽضعٗا اهلل ، ٚأباح يٓا ا٭خش بٗا ؾا٭عباب ايؾضع١ٝ : -

 ، نُٔ ًٜٛب ايضطم مبعق١ٝ اهلل ، ؾاؽش عبّبا يًضطم مل هعً٘ اهلل عبّبا ، ؾٗٓاى أعباب غري ؽضع١ٝ

- ََٔ َٚ َ٘ َٜٖتل٢ ؾٗشا ْشن١ضٙ بكٍٛ اهلل تعاىل "  ٤ً ُ٘ َِٜذَعٌ اي ُ٘ ي٤ َِٜضُطٞق َٚ ِٔ ََِدَضّدا *  ُِٝح َٔ ََٔ َِٜشَتٔغُب ٜيا َس َٚ ٌِ َٛن٤ ٢ًٜ ََٜت ٘ٔ َع ٤ً َٛ اي ُٗ ُ٘ " .َس ٜؾ  ِغُب

- ٖٕ َِٚح ٚبكٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف اؿزٜح " إ٢ َٞ ٔؾٞ َْٜؿَح اٞيٝكُزؼ٢ َص ٕٖ ُصٚٔع ِٔ َْٞؿّغا ٜأ َُُٛت ٜي ٌَ َسٖت٢ َت ُٔ َٗا َتِغَتٞه ًٜ  ٜأَد

ِٛٔعَب َٗا ََٚتِغَت ًٝٛا ، ص٢ِطٜق ُٔ ًٜٔب ٔؾٞ ٜؾٜأِد ٤ٛ ٖٔ ٫َٚ اي ًٜ ُٔ ُِ َِٜش ٜٛا٤ُ ٜأَسَزٝن ِٕ ِطم٢ايٚض اِعٔتِب ُ٘ ٜأ ًَٝب ٞٛ َٜ ١َٕٝ َُِعٔق ٕٖ ٔب َ٘ ،ٜؾإ٢ ٤ً ٍُ ٫ اي َٓا ُٙ ََا ُٜ َِٓز ٘ٔ إ٫٢ ٔع ٜٛاَعٔت  ٔب

" . 

 ْٚضٗر ع٢ً َٔ ٜكٍٛ : ايػا١ٜ ُترٓبص ايٛع١ًٝ . -

 ؾٓكٍٛ : ٫ ، ايٛع١ًٝ ٫بز إٔ تهٕٛ صبا١ْٝ ، ٚنشا ايػا١ٜ ٫بز إٔ تهٕٛ صبا١ْٝ .
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َِٝػ - ًٕٔٝغ : َٜٚيا ٔبٜؿغ١ ٜي َُانكٍٛ اهلل تعاىل يف ايكضإٓ : ٖشا  ٜغ ١َُٕ " ٜؾٔب َٔ َصِس َٚ ٔ٘ ٤ً ِِ ٔيَٓت اي ُٗ ِٛ ٜي ًٜٔٝغ ٜؾع٦ا ٝنَٓت َٜٚي ًٞٔب ٜغ ِٔ ٜياْٜؿٗنٛا اٞيٜك َٔ 

ِٛٔيٜو " .  َس

ًٝل ، قًٌٝ اإلستُاٍ . - ـٝ ّٝا ، ع٧ٝ ا  قاٍ اإلَاّ ايبػٟٛ يف تؿغري قٛي٘ " ٜؾع٦ا " : أٟ داؾ

ّٓا ، ٚنإ صؾٟٝكا باملدايـ ، ٚباؾاٌٖ ،ؾُا ْٗض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أسّزا قط١ .ؾايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع - ٓٝ ّٓا ي ٓٝ  ًِ نإ عًٟٗا ٖ

َُِت " ٜيٜكِزٚاْعض إىل أْػ صمٞ اهلل عٓ٘ ٖٚٛ ٜكٍٛ :  - ٍَ َخَز ٘ٔ َصُعٛ ٤ً ُ٘ َف٢٤ً اي ٤ً ٘ٔ اي ِٝ ًٜ َِ َع ٤ً ٓٔنَي َعِؾَض ََٚع ٘ٔ ٔع ٤ً َٛاي ٍَ ََا ،ٜؾ  ، ٜقط٥ ٝأٓف:  ٔيٞ ٜقا

ِِ ٌِ َٜٚي ٤ِٕٞ َٜٝك ُ٘ ٔيَؾ ًُٞت َِ:  ٜؾَع ًَٞت ٔي ٤ِٕٞ ٫َٚ ، ٜنَشا ٜؾَع ِِ ٔيَؾ ُ٘ ٜي ًٞ ًَٞت ٜأ٫ ٜأٞؾَع  ٜنَشا  " . ٜؾَع

ِٛ َٜٚي ًٜٔٝغ ٜؾع٦ا ٝنَٓت ؼ : ٚيهٔ نٝـ ميهٔ اؾُع بني ٖشٙ اٯ١ٜ "  ًٞٔب ٜغ ِٔ ٜياْٜؿٗنٛا اٞيٜك َٜا َٔ ِٛٔيٜو " ، ٚبني قٛي٘ "  ٜٗ َس ٞٗ َٗاٜأ ٖٓٔب ٖٔٔز اي  َدا

َٓأؾٔكنَي اٞيٝهؿ٤اَص ُُ ًٝٞغ َٚاٞي ِِ "   َٚاٞغ ٢ٗ ِٝ ًٜ  َع

ًٝٞغ َٚاٞغ ِِ " ٖشا َكاّ دٗار بعز إقا١َ اٝؿٓذ١ ، ز : إٔ قٛي٘ تعاىل "  ٢ٗ ِٝ ًٜ  َع

 ِٛ َٜٚي ًٜٔٝغ ٜؾع٦ا ٝنَٓت أَا قٛي٘ "  ًٞٔب ٜغ ِٔ ٜياْٜؿٗنٛا اٞيٜك ِٛٔيٜو " .. ؾٗشا يف َكاّ ايزعٛ َٔ ُٝٓا َع املغًِ .َس  ٠ هلل ، ٫ ع

َٛام٢ : َفٖدإب َٜٚيا -  ايٖقَدب : ٖٛ اصتؿاع ا٭فٛات يف ا٭عٛام . ٔباٞيٜأِع

١ٜ٦َٚٝ َِٜزٜؾُع َٜٚيا - ١ٔ٦َٚٝ : ايٖغ َٞ ٔباي٤ٔتٞ ٖٚشا َجٌ قٍٛ اهلل تعاىل " اِرٜؾِع ٔبايٖغ ٖٔ ُٔ ١ٜ٦َٚٝ ٜأِسَغ ُٔ ايٖغ ُِ َِْش ًٜ َُا ٜأِع َٕ ٔب  . " َٜٔقٝؿٛ

- ِٔ َِٜػٔؿض : َِٜعٝؿٛ َٜٚئه  أٟ ٜتذاٚط عٔ ايشْب ٜٚرتى ايعكاب عًٝ٘ ; ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مل ٜٓتقض َٚ

 ٚمل ٜػنب يٓؿغ٘ قط إ٫ إسا اُْتٗهت قاصّ اهلل غنب . 

- ِٔ ُ٘ َٜٚي ُ٘ َٜٞكٔبَن ٤ً َِ َسٖت٢ اي ٘ٔ ُٜٔكٝ ١ٜ٤ً ٔب ُٔ َِٛدا٤َ اٞي ِٕ اٞيَع َ٘ ٜيا َٜٝكٛٝيٛا ٔبٜأ ُ٘ إ٢ي٤ا إ٢ٜي ٤ً  امل١ً ايعٛدا٤ أٟ ١ًَ ايهؿض ، : اي

ُٜجبت ايتٛسٝز .  أٟ ٜكِٝ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ١ًَ اإلع٬ّ ، ؾٝٓؿٞ ايؾضى ٚ

َٝٞؿَتَض - َٗا ٜؾ ّٓا ٔب ُٝ ّٝا : ٜأِع ُِ ّٓا عُت عٔ اؿل ، ؾذا٤ت صعاي١ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖشٙ ا٭عني ايعُٝا٤ اييت عُت عٔ  ُع أٟ أعٝ

 ل ٚٚقعت يف ايباطٌ  .اؿ

ّْا - ُ٘ا : َٚآَسا ُٖت عٔ مساع اؿل ، ؾذا٤ت صعاي١ ايٓيب يتؿتض ٖشٙ اٯسإ . ُف  ٖٞ اٯسإ اييت َف

ًّٝٛبا - ًٟٞؿا  َٚٝق ١ٛا٠ عٔ مساع اؿل ، ؾُٔ ُسٔذب قًب٘ عٔ اؿل ، ؾ٬ خري ٫ٚ ْؿع ؾٝ٘ ، :ٝغ َُػ  ٜعين قًّٛبا 

 <<ؾإٕ فٓشت بقريتو ، فٓض بقضى  >>    شا ؾغز ايكًب ؾغز اؾغز نً٘ ،ؾإسا فًض ايكًب فًض اؾغز نً٘ ، ٚغ 



 

27 
 

 

:  -أٚ قاٍ -ن٬َٟا ْؿعين اهلل ب٘; مسعت٘ ٜكٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ َعا١ٜٚ قاٍ: مسعت َٔ ايٓيب  -(فشٝض)186/248@

 . ؾإْٞ ٫ أتبع ايضٜب١ ؾِٝٗ ؾأؾغزِٖ. "ٜكٍٛ: " إْو إسا اتبعت ايضٜب١ يف ايٓاؼ أؾغزتِٗ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِمسعُت صعٍٛ اهلل 

 : َا ايؿضم بني مسعت َٔ ايٓيب .. ٚبني .. مسعت٘ ٜكٍٛ  مبط ايضٚا٠ -

 يٝػ ٖٓاى ؾضم َ٪ثض ٚيهٓ٘ َٔ مبط ٚسضل ايقشاب١ ع٢ً ْكٌ ن٬ّ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بزق١

 أمجعني صمٞ اهلل عِٓٗ  ٖٚشا اٜنٟا ٜضر ع٢ً َٔ ٜٛعٕٓٛ يف عزاي١ ايضٚا٠ ٚايقشاب١  -

َعٓٝني : أْ٘ قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سيو َع فُٛع١ َٔ ايٓاؼ ،، أٚ أْ٘ قاٍ سيو ٚقٍٛ َعا١ٜٚ قز ٜزٍ ع٢ً  -

 .ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٛد٘ ي٘ اـٛاب 

 ٚيف سيو ؾا٥ز٠: : أٟ يف أٜاّ خ٬ؾت٘ .ٚاملكقٛر بـ  ْؿعين اهلل ب٘ -

ؾٓؿع٘ اهلل  ضعاي١ يتٓؿع٘ عًُٟا مبا أطًع٘ اهلل عًٝ٘ بإٔ َعا١ٜٚ عٝهٕٛ خًٝؿ١ َٜٟٛا َا .إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚد٘ إيٝ٘ اي

  بٗشا ايه٬ّ ٚقتٗا.

 ٚداٖزٚا ٜضتابٛا مل ثِ ٚصعٛي٘ باهلل آَٓٛا ايشٜٔ امل٪َٕٓٛ إمنا" تعاىل قٛي٘ ...  ٖٞ ايؾو َع ايت١ُٗٚاملكقٛر بايضٜب١ :  -

ٚايؾو َٓايف يًٝكني .. ٚايٝكني َٔ ؽضٚط ٫ إي٘ إ٫ اهلل .. ٚسيو  " ايقارقٕٛ ِٖ أٚي٦و اهلل عبٌٝ يف ٚأْؿغِٗ بأَٛاهلِ

 ُٜعز ْكض يؾضط َٔ ؽضٚط ٫ إي٘ إ٫ اهلل .

ٚمٛٙ سزٜح: "  . ٚبٗشا تهٕٛ اؾغزتِٗ .ٚسيو إلْو إسا اتُٗت ايٓاؼ ٚدٗضتِٗ بغ٤ٛ ايعٔ  ، أر٣ سيو يٛقٛعِٗ ملا ظٔ ؾِٝٗ 

 ٜتدِْٛٗ أٚ ٜتًُػ عجضاِْٗ". صٚاٙ َغًِ .٢ْٗ إٔ ٜٛضم ايضدٌ أًٖ٘ ي٬ٟٝ 

 ( . ؾعزّ اتباع ايضٜب١ يف ايٓاؼ  ٖٛ ا٫ْبغاط إيِٖٝٗٚٓا تضمج١ اؿزٜح )  :ؾإْٞ ٫ أتبع ايضٜب١ ؾِٝٗ ؾأؾغزِٖ " ٚقٛي٘ "  -

ُٜهتِ عٓو  َٚٓ٘ أٜنٟا ايٓٗٞ عٔ ايتذغػ -   .أٟ ًٜٛب اـرب يٓؿغ٘ ٖٚٛ ايبشح عٔ َا 

 ٖٚٛ َعضؾ١ اـرب يػريٙ . َعضؾ١ ا٭خباص. ٖٚٛ: ٚىتًـ عٔ ايتشغػ سٝح  -

ًُٜٛل يف ايؾض بُٝٓا ايتشغػ غايبٟا يف اـري -  آَٓٛا ايشٜٔ ٜأٜٗا"  تعاىل كٛي٘ي.  ٚقز قاٍ ابٔ نجري إٔ ايتذغػ غايبٟا 

 َذغَُٓغٛاَت ٫َٚ: قٛي٘ تؿغري عٔ ٜتشزخ ٖٚٛ دضٜض ابٔ قاٍ..........." ػغغٛا ٫ٚ إثِ ايعٔ بعض إٕ ايعٔ َٔ نجريا ادتٓبٛا
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 يهِ ظٗض مبا اقٓعٛا ٚيهٔ عٝٛب٘، ع٢ً ايعٗٛص بشيو ٜبتػٞ عضا٥ضٙ، عٔ ٜبشح ٫ٚ بعض، عٛص٠ بعنهِ ٜتتبع ٫ٚ: )ٜكٍٛ

 ؾتشغغٛا اسٖبٛا بين ٚيف قق١ ٜٛعـ  يكٛي٘ تعاىل " ٜاعضا٥ضٙ  ...    َٔ تعًُْٛ٘ ٫ َا ع٢ً ٫ سَٛا، أٚ ؾامحزٚا ٚب٘ أَضٙ، َٔ

 . .……"اهلل صٚح َٔ عٛاتٝأ ٫ٚ ٚأخٝ٘ ٜٛعـ َٔ

ٚسيو : يكٍٛ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " ٫ٚ ػغغٛا ٫ٚ ؼغغٛا .... ". ٚقز ٜغتعٌُ ايتذغػ ٚايتشغػ يف ايؾض  -

 ؿغٔ ايعٔ بايٓؿػ ٚع٤ٛ ايعٔ بايػري .

  ٚيشيو ٜٓبػٞ يإلْغإ إٔ ٜغ٤ٛ ايعٔ بٓؿغ٘ ٚوغٔ ايعٔ بػريٙ ست٢ ٫ ٜؿغز غريٙ ٜٚػًل أبٛاب ايؾو . -

 ٚؾٝ٘ أٜنٟا ا٫بتعار عٔ َا ٜؿنت ايٓاؼ ٜٚقزِٖ عٔ رٜٔ اهلل . -

 

 َٓش أعًُت إ٫ تبغِ يف ٚدٗٞ. ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ دضٜض قاٍ: َا صآْٞ صعٍٛ اهلل  - (فشٝض)( 250/1/)187@

 ٖٛ اْبغاط ايٛد٘ ست٢ تعٗض ا٭عٓإ َٔ ايغضٚص. ٚاملكقٛر بايتبغِ :-

 ٍٚ بزٕٚ فٛت ٚايجاْٞ بقٛت .ؾا٭ ٚىتًـ ايتبغِ عٔ اينشو :-

 ٚتٛامع٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ.ٚ إْظاٍ ايٓاؼ َٓاطهلِ سغٔ اـًل ٚا٫ْبغاط إىل ايٓاؼ  ٖٚشا اؿزٜح ٜبني-

 ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  " تبغُو يف ٚد٘ أخٝو فزق١ ". ٚريٓا أٜنٟا ع٢ً اهلزٟ ايٓبٟٛ-

 

َُٔ، ع٢ً ٚدٗ٘ َغش١ٝ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ صعٍٛ اهلل –( )فشٝض( 188/250) َٜ : " ٜزخٌ َٔ ٖشا ايباب صدٌ َٔ خري سٟ 

ًٜو " ؾزخٌ دضٜض. ََ 

 ٫ ايشّ . إ٫ يف املزح ٫ ٜكاٍ سيو أثض ظاٖض َٓ٘ ٚمجاٍ. ع٢ً ٚدٗ٘ َغش١ ًَو :-

 اهلل ف٢ً - اهلل بضعٍٛ ؾإسا;  املغذز رخًت ثِ ، سًيت ٚيبغت ، عٝبيت ٚسًًت ، صاسًيت أنت ، املز١ٜٓ َٔ رْٛت ملا:  دضٜض قاٍ -

 سنضى ، ْعِ:  قاٍ   ؽ٦ٝا أَضٟ َٔ اهلل صعٍٛ سنض ٌٖ ، اهلل عبز ٜا:  ؾًٝغٞ ؾكًت.  باؿزم ايٓاؼ ؾضَاْٞ ، ىٛب -ٚعًِ عًٝ٘

 ع٢ً ٚإٕ أ٫;  مئ سٟ خري َٔ ايؿر ٖشا َٔ عًٝهِ عٝزخٌ إْ٘:  ؾكاٍ ، خٛبت٘ يف ي٘ عضض إس ، ىٛب ٖٛ بُٝٓا;  ايشنض بأسغٔ

 . اهلل ؾشُزت:  قاٍ.  ًَو َغش١ ٚدٗ٘
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 ٚؾٝ٘ َٓكب١ عع١ُٝ ؾضٜض .. إٔ ميزس٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ .

 

ماسهٟا قط  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قايت: " َا صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ عا٥ؾ١ طٚز ايٓيب  -(فشٝض)189/251@

". قايت: ٚنإ إسا صأ٣ غُٟٝا أٚ صوٟا عضف يف ٚدٗ٘ )ٚيف طضٜل : إسا  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِست٢ أص٣ َٓ٘ هلٛات٘، إمنا نإ ٜتبغِ 

صأٚا ايػِٝ  إسا(. ؾكايت: ٜا صعٍٛ اهلل! إٕ ايٓاؼ 908صأ٣ ك١ًٝ رخٌ ٚخضز، ٚأقبٌ ٚأربض ٚتػري ٚدٗ٘، ؾإسا أَٛضت عضٟ عٓ٘/

ٚدٗو ايهضا١ٖ  ؾكاٍ: " ٜا عا٥ؾ١! َا ٜ٪َين إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ عشاب  ؾضسٛا; صدا٤ إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ املٛض، ٚأصاى إسا صأٜت٘ ُعض٢ٜؾت يف 

 يعً٘ أرصٟ َٚا: ا٭خض٣ ايٛضٜل َٚٔص ) 24: ا٭سكافط ﴾ممٛضْا عاصض ٖشا﴿عٓشب قّٛ بايضٜض، ٚقز صأ٣ قّٛ ايعشاب َٓ٘. ؾكايٛا: 

 (.اٯ١ٜ ﴾أٚرٜتِٗ َغتكبٌ عاصمٟا صأٚٙ ؾًُا ﴿: ٚدٌ عظ اهلل قاٍ نُا

 

 : ماسهٟا قط ست٢ أص٣ َٓ٘ هلٛات٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا صأٜت صعٍٛ اهلل

ٚإٕ  ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜضاقب صب٘ يف نٌ ساٍ ،ست٢ يف اينشو !! ؾًِ ٜشنض عٓ٘ إ٫ ايتبغِ 

 )ست٢ أص٣ َٔ هلٛات٘ (  ٚعط ايٓاؼ :  مشو رٕٚ َبايػ١ مما ٜؾٝٓ٘ ٜٚنٝع اهلٝب١ ٚايٛقاص 

 

 126 – اينشو باب -112

ٌٓ ) ٚيف صٚا١ٜ: ٫ تهجضٚا/  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ: قاٍ ايٓيب  -(سغٔ)190/252@ ( اينشو; ؾإٕ نجض٠ 253: " أق

 اينشو متٝت ايكًب".

: ٫ْٗا متٝت ايكًب . َٚٔ وزخ ايٓاؼ يٝنشهٛا َٓ٘ ؾػايبا َا  ٚؾٝ٘ ؼشٜض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ نجض٠ اينشو

 وزثِٗ بايهشب ايقضٜض

 باط ٚسغٓ٘ ا٫يباْٞ ابٔ فشش٘"ي٘ ٌٜٚ ثِ ي٘ ٌٜٚ ايكّٛ ب٘ يٝنشو ؾٝهشب وزخ يًشٟ ٌٜٚ" ٚعًِ عًٝ٘ اهلل يكٛي٘ ف٢ً
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ع٢ً صٖٕط َٔ أفشاب٘، ٜنشهٕٛ ٜٚتشزثٕٛ، ؾكاٍ: "  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ: خضز ايٓيب  -(فشٝض)191/254@

تعًُٕٛ َا أعًِ، ينشهتِ ق٬ًٟٝ، ٚيبهٝتِ نجريٟا". ثِ اْقضف ٚأبه٢ ايكّٛ، ٚأٚس٢ اهلل عظ ٚدٌ إيٝ٘: ٜا  ٚايشٟ ْؿغٞ بٝزٙ! يٛ

ٓٓط عبارٟ  ؾضدع ايٓيب   ؾكاٍ: " أبؾضٚا، ٚعزرٚا، ٚقاصبٛا". ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِقُز! مل ُتك١

و نجريٟا بايزْٝا ٜبهٞ نجريٟا با٭خض٠. َٚٔ ، ٭ٕ َٔ ٜنشٚؾٝ٘ أصار ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜٗشب أخ٬م أفشاب٘  -

 مينٞ غايب ٚقت٘ باينشو ٚايًعب ؾشاى ىايـ أخ٬م امل٪َٔ .

ٚأٚس٢ اهلل عظ ٚدٌ  ٚسيو يف قٛي٘ : ٚؾٝ٘ أٜنٟا إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ نجض٠ اينشو ٚيٝػ عٔ اينشو سات٘-

ٓٓط عبارٟ  ؾضدع ايٓيب   ؾكاٍ: " أبؾضٚا، ٚعزرٚا، ٚقاصبٛا". هلل عًٝ٘ ٚعًِف٢ً اإيٝ٘: ٜا قُز! مل ُتك١
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٭بٞ اهلٝجِ: " ٌٖ يو خارّ ". قاٍ: ٫. قاٍ: "ؾإسا أتاْا  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ: قاٍ ايٓيب  -(فشٝض)193/256@

: " اخرت  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًُِٗا ثايْح، ؾأتاٙ أبٛ اهلٝجِ. قاٍ ايٓيب بضأعني يٝػ َع ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعيْب، ؾأٔتٓا". ؾأتٞ ايٓيب 

: " إٕ املغتؾاص َ٪متٔ، خش ٖشا; ؾإْٞ صأٜت٘ ٜقًٞ، ٚاعتٛل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًَُِٓٗا". قاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل ! اخرت يٞ. ؾكاٍ ايٓيب 

٘ ٚعًِ إ٫ إٔ تعتك٘. قاٍ: ؾٗٛ عتٝل. ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل ب٘ خريٟا". ؾكايت اَضأت٘ : َا أْت ببايؼ َا قاٍ ؾٝ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ

عًٝ٘ ٚعًِ: "إٕ اهلل مل ٜبعح ْبٟٝا ٫ٚ خًٝؿ١، إ٫ ٚي٘ بٛاْتإ: بٛا١ْ تأَضٙ باملعضٚف ٚتٓٗاٙ عٔ املٓهض، ٚبٛا١ْٟ ٫ تأيٛٙ خبا٫ٟ 

."َٞ ُٚق  َٚٔ ٜٛم بٛا١ْ ايغ٤ٛ ؾكز 

 ٜغأٍ عٓ٘ َٔ أَٛص.أٟ أَني ؾُٝا  ٚاملكقٛر باملغتؾاص امل٪متٔ :-

 ٚاملكقٛر ببٛا١ْ ايضدٌ : ٖٞ فاسب عضٙ ٚ راخ١ً أَضٙ ايشٟ ٜغتؾريٙ يف أسٛاي٘ .-

ؾٗشا عًُٝإ عًٝ٘ ايغ٬ّ . ،  . ٖٚهشا ٜؿعٌ ا٭ْبٝا٤ ٚايغ٪اٍ عِٓٗ ٚتؿكزِٖ  بأفشاب٘ٚؾٝ٘ اٖتُاّ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -

 ٚيف ٖشا أْ٘ نإ ٜتؿكز اسٛاٍ ايضع١ٝ نٌ ّٜٛ . ز  أّ نإ َٔ ايػا٥بني "قاٍ تعاىل" ٚتؿكز ايٛري ؾكاٍ َايٞ ٫ أص٣ اهلزٖ

 أعًِ أْا اهلل صعٍٛ ٜا: صدٌ ؾكاٍ قٝػ، بٔ ثابت اؾتكز ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ: ))عٓ٘ اهلل صمٞ َايو بٔ ٚؿزٜح أْػ-

 اهلل ف٢ً ايٓيب فٛت ؾٛم فٛت٘ ٜضؾع نإ. ؽض: ؾكاٍ ؽأْو  َا: ي٘ ؾكاٍ صأع٘، َٓهغٟا بٝت٘ يف دايغٟا ؾٛدزٙ ؾأتاٙ عًُ٘، يو
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: َٛع٢ ؾكاٍ ٚنشا، نشا قاٍ أْ٘ ؾأخربٙ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ايضدٌ ؾأت٢ ايٓاص أٌٖ َٔ ٖٚٛ عًُ٘، سبط ؾكز ٚعًِ، عًٝ٘

 . ((١اؾٓ أٌٖ َٔ ٚيهٓو ايٓاص، أٌٖ َٔ يغت إْو: ي٘ ؾكٌ إيٝ٘، اسٖب: ؾكاٍ عع١ُٝ، ببؾاص٠ اٯخض٠ املض٠ إيٝ٘ ؾضدع

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  يكٛي٘ " أخرت يٞ " . ٚؾٝ٘ تٛقري ايقشاب١ يًٓيب-

 ٚتكزميِٗ ع٢ً غريِٖ يكٛي٘ " خش ٖشا " . ٚؾٝ٘ ٚف١ٝ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بأٌٖ ايق٠٬-

ٚيف ٖشا سنا٤  " تك٘" ؾكايت اَضأت٘ : َا أْت ببايؼ َا قاٍ ؾٝ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إ٫ إٔ تع ٚقٍٛ اَضأ٠ أبٞ اهلٝجِ-

 ٚمل تكٌ يظٚدٗا ٫بز إٔ تأتٞ ب٘ ـزَتٓا . ٚصداس١ عكٌ َٓٗا يكٛهلا " أعتك٘" .

 أٟ: ٫ تكقض يف إؾغار ساي٘. " : ٚبٛا١ْٟ ٫ تأيٛٙ خبا٫ٟ ٚاملكقٛر بـ "-

َٞ"ٚقٛي٘"  ُٚق  ض٠ .أٟ ٚقٞ ايؾض نً٘ َٔ ايغ٤ٛ يف ايزْٝا َٚٔ ايعشاب يف ا٭خ : َٔ ٜٛم بٛا١ْ ايغ٤ٛ ؾكز 

  ٚاعتٓبط ايعًُا٤ َٔ ٖشا اؿزٜح :

 .ٚدٛب إؽاس ايبٛا١ْ اييت تعني ع٢ً طاع١ اهلل.1

 ٜأيْٛهِ ٫ رْٚهِ َٔ بٛا١ْ تتدشٚا ٫ آَٓٛا ايشٜٔ ٜاأٜٗا: " يكٛي٘ تعاىل  أٟ: ٫ تكقض يف إؾغار ساي٘..ٚبٛا١ْ ٫ تأيٛٙ خبا٫: 2

 ......" أنرب فزٚصِٖ ؽؿٞ َٚا أؾٛاِٖٗ َٔ ايبػنا٤ بزت قز عٓتِ َا ٚرٚا خبا٫

 ٝض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٖش٠ املضأ٠ َٔ ايبٛا١ْ ايقاؿ١ اييت ريت طٚدٗا إٔ ٜعتل ٖشا ايعبز..ٚؾٝ٘ تٛم3
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ًٛا اؾ١ٓ ست٢ قاٍ: " ٚايشٟ ْؿغٞ بٝزٙ! ٫ تزخ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ أبٞ ٖضٜض٠، عٔ ايٓيب  -(سغٔ يػريٙ)197/260@

ُتغًُٛا، ٫ٚ تغًُٛا ست٢ ؼابٛا، ٚأؾؾٛا ايغ٬ّ ؼآبٛا، ٚإٜانِ ٚايبػن١ٜ; ؾإْٗا ٖٞ اؿايك١ٝ، ٫ أقٍٛ يهِ : ؼًل ايؾعض، ٚيهٔ 

 ؼًل ايزٜٔ".

 ٚسنض املقٓـ صمح٘ اهلل  ٖشا اؿزٜح يف ٖشا ايباب يبٝإ ا٭عباب اؾايب١ يًُشب١ بني املغًُني بعنِٗ بعنا.-

 باهلل ٚسيو يتأنٝز املكغِ عًٝ٘ ٚأُٖٝت٘ .ٖٚٓا أقغِ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  " : ٚايشٟ ْؿغٞ بٝزٙ قٛي٘ " ٚيف- 



 

32 
 

ٜهؿض باهلل ٚؾٝ٘ إٔ اؾ١ٓ قض١َ ع٢ً ايهاؾض ٫ ٜزخًٗا أبزٟا . ٚايهاؾض ٖٛ َٔ  " :  ٫ تزخًٛا اؾ١ٓ ست٢ ُتغًُٛا ٚيف قٛي٘ "-

ٚايكزص خريٙ ٚؽضٙ.. ؾ٬ ٜقض إع٬َ٘ بإمياْ٘ بضعٍٛ ٜٚهؿض با٫خض اٚ ٜ٪َٔ بهتاب ٜٚهؿض ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ ٚصعً٘ ٚايّٝٛ ا٫خض 

.. يكٛي٘ تعاٍ : "آَٔ ايضعٍٛ مبا أْظٍ إيٝ٘ َٔ صب٘ ٚامل٪َٕٓٛ نٌ آَٔ باهلل ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ ٚصعً٘ ٫  با٫خض ؾشيو ٜعز ناؾض باهلل

 ْؿضم بني أسز َٔ صعً٘ " .

اىل: "نشبت قّٛ ْٛح املضعًني"  . َع إٔ ايشٟ أصعٌ عًِٝٗ ٚاسز ٖٚٛ ْٛح عًٝ٘ ايغ٬ّ ٚيهٔ ٚرٍ ع٢ً سيو أٜنٟا : قٛي٘ تع

 نأِْٗ نشبٛا مجٝع املضعًني.بتهشٜبِٗ ي٘ 

 بٞ ٜ٪َٔ ٫ ثِ ْقضاْٞ ٫ٚ ٜٗٛرٟ بٞ ٜغُع ٫ بٝزٙ ْؿغٞ ٚايشٟ:)ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايضعٍٛ قاٍ " رٍ ع٢ً سيو َٔ ايغ١ٓ :-

 . " (َغًِ صٚاٙ()صايٓا أٌٖ َٔ نإ إ٫

 ت٪َٓٛا ٫ٚ ت٪َٓٛا ست٢ اؾ١ٓ تزخًٛا ٫ بٝزٙ ْؿغٞ ٚايشٟ ٚعًِ" عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ ٚهلشا اؿزٜح صٚا١ٜ أخض٣:

 ايغ٬ّ". أؾؾٛا ؼاببتِ ؾعًتُٛٙ أْتِ إسا أَض ع٢ً أريهِ أ٫ ؼابٛا ست٢

: ؾأفٌ اإلميإ ٖٛ ايؾٗارتني بُٝٓا نُاي٘ يف ا٭ثض ايرتتب ع٢ً  ٕٚايٓؿٞ ٖٓا يف " ئ ت٪َٓٛا" يـ ايهُاٍ ٚيٝػ يـ أفٌ اإلميا-

 أفً٘ َٚكتناٙ.

 ٚإؾؾا٤ ايغ٬ّ  بني املغًُني ٜعز َٔ فٌُ ا٭عُاٍ ايقاؿ١ يهُاٍ اإلميإ .

 قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ صمح٘ اهلل:

 َٔ َات َ٪َٟٓا ٚأَا َٔ َاتٛا ع٢ً ايؾضى ؾٗٛ ع٢ً ظاٖضٙ ٚ إط٬ق٘ ، ؾ٬ ٜزخٌ اؾ١ٓ إ٫ " ت٪َٓٛا ست٢ اؾ١ٓ تزخًٛا قٛي٘ " ٫-

 ؾ٬ ٜزخًٖٛا أبزٟا

 عِ يف اؾٌُ ًٜر ست٢ اؾ١ٓ ٜزخًٕٛ ٫ٚ ايغُا٤ أبٛاب هلِ تؿتض ٫ عٓٗا ٚاعتهربٚا بآٜاتٓا نشبٛا ايشٜٔ إٕ يكٛي٘ تعاىل : "

 ."اجملضَني  لظٟ ٚنشيو اـٝاط

ٚيف  أٟ ٫ تغًُٛا ٫ٚ ت٪َٓٛا ٜٚهٌُ إمياْهِ إ٫ بايتشابباب . سٝح ٚؾٝ٘ تضمج١ اؿزٜح يً " ٫ٚ تغًُٛا ست٢ ؼابٛا قٛي٘ "-

ٚاملكقٛر بايتشاب ٖٓا: احملب١ يف اهلل تعاىل ٖٚٞ أع٢ً رصدات  إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عًل اإلميإ ع٢ً ايتشاب.سيو 

 احملب١ بني ايٓاؼ.
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 ٚأقغاّ احملب١ ٖٞ:-

 .قب١ اهلل1

 ًِ.قب١ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع2

 .قب١ دب١ًٝ ) نا٭ّ ٚا٭ب ٚا٭٨ ٚ ............. (3

 قب١ اإلع٬ّ )اؿب يف اهلل ( ٖٚٞ قب١ ا٭٨ ٭خٝ٘ املغًِ .4

ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل  " اهلل يف ٚتبػض ، اهلل يف ؼب إٔ اإلميإ عض٣ أٚثل إٕ: "  ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ٚيف سيو قاٍ

 اإلميإ ". اعتهٌُ ؾكز هلل َٚٓع هلل ٚأع٢ٛ هلل ٚأبػض هلل أسب َٔ عًٝ٘ ٚعًِ :"

 " : أٟ أْؾضٚٙ ٚأسٜعٛٙ ٚأنجضٚا َٓ٘ . ٚأؾؾٛا ايغ٬ّ ؼآبٛا ٚقٛي٘ "-

 " :  ٚإٜانِ ٚايبػن١ٜ; ؾإْٗا ٖٞ اؿايك١ٝ، ٫ أقٍٛ يهِ : ؼًل ايؾعض، ٚيهٔ ؼًل ايزٜٔ ٚقٛي٘ "-

 ١ٝ ، نُا ٜغتأفٌ املٛعٞ ايؾعض.ٚاملكقٛر باؿايك١ : ٖٞ ايت٢ تًٗو ٚتغتأفٌ ايزٜٔ بايهً

اييت متضض ايكًٛب ٭ْٗا عٓزَا ت٪ثض ػعٌ ايكًٛب قاع١ٝ  ٚؾٝ٘ ؼشٜض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ايٛقٛع يف تًو اـقاٍ-

 يكٛي٘ تعاىل: " ؾٗٞ ناؿذاص٠ أٚ أؽز قغ٠ٛ " . .

  ، بني املغًُني ٚؾٝ٘ ْٗٞ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ ايبػنا٤ ٚايعزا٠ٚ-

 ٚنْٛٛا تزابضٚا ٫ٚ ؼاعزٚا ٫ٚ تباغنٛا ٫: "قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ إٔ عٓ٘ اهلل صمٞ َايو بٔ ؿزٜح أْػ-

 ".يٝاٍ ث٬خ ؾٛم أخاٙ ٜٗذض إٔ ملغًِ وٌ ٫ٚ إخٛاْٟا اهلل عبار

٢ّ -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -  ع٦ٌ صعٍٛ اهللٚ - ٌٗ كُٛ ٟٗ ايٓاؼ أؾنٌ  ؾكاٍ: ))ن ٢ٕ  :قايٛا (( ،ايكًب، فزٚم٢ ايًغإ: أ فزُٚم ايًغا

ُّ ايكًب  ؾكاٍ  ٌٓ ٫ٚ َسَغز-ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -ْعضؾ٘، ؾُا كُٛ َِ ؾٝ٘ ٫ٚ َبِػٞ، ٫ٚ ٔغ ٞٓ، ٫ إث ٖٓك ٞٓ اي  .": "ٖٛ ايٖتك

  ايٓعٝـ ايكًب ٚؾٝ٘ ؾنٌ

 ٖٚشا(. نٓغَت٘ إسا ايبٝت مخُُت َٔ ٖٛ": )اؿزٜح غضٜب يف ايٓٗا١ٜ" يف ا٭ثري ابٔ ايع١َ١٬ قاٍ ؾكز( املدُّٛ) َع٢ٓ ٖٚٛ

ٌٓ ايبػٞ أٖٛا٤ َٔ يتٓعٝؿ٘ ق١ٜٛ فاٖز٠ ٜتًٛب َٛٗخ أنجض َٚا ٚاؿغز، ٚائػ  ٚس١٬ٖا َٓٗا قًٛبٓا اهلل سؿغ! بٗا ايكًٛٔب تً

ُٓٛص ٚايٓكا٤، بايتك٣ٛ  .ٚاـؾ١ٝ ٚايتٛامع ٚاإلْاب١، ايشنض ٚب
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  ايًغإ فزم ٚؾٝ٘ أٜنٟا ؾنٌ

ٔ٘ َٔ  تٛٗعً٘ أٚ بٓؿغ٘ اإلْغإ ثك١ اٖتظاط ع٢ً ٚأري٧ٗا ايقؿات أخبح َٔ ٖٚٛ ايهشب، ٚبؾاع١ ؽٓاع١ ؽؿ٢ ٫ٚ اؿكٝك١، ٚايتظا

 ن٬بػ ُٜعٜط مل مبا املتؾٚبع)) ايقشٝشني يف نُا ؾٝ٘ يٝػ َا إلظٗاص ايهاسب يًدزاع أٚ ايٓاؼ ع٢ً يًتعايٞ أٚ ايؾٓض يؿعٌ بايهشب

ِٞ  ((!!ُطٚص ثَٛب

 

 

) ٚيف طضٜل  -َٚعٗٔ أّ عًِٝ-ع٢ً بعض ْغا٥٘  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ أْػ بٔ َايو قاٍ: أت٢ ايٓيب  -(فشٝض)199/264@

ف٢ً اهلل (. ؾكاٍ ط ايٓيب 1264أخض٣ عٓ٘: إٔ ايربا٤ بٔ َايو نإ وزٚ بايضداٍ، ٚنإ ألؾ١ وزٚا بايٓغا٤، ٚنإ سغٔ ايقٛت/

به١ًُ يٛ تهًِ بٗا بعنهِ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع١ًِ! صٜٚزٟا عٛقٜو بايكٛاصٜض". قاٍ أبٛ ق٬ب١: ؾتهًِ ايٓيب ص: ٜا ألؾعًٝ٘ ٚعًِ

 يعبتُٖٛا عًٝ٘. قٛي٘: "عٛقو بايكٛصاصٜض".

 خٛؾا عًٝٗٔ َٔ ايغضع١ ؾٝدؿٔ ٜٚكعٔ ... اٚ اْٗٔ ٜتعًكٔ بقٛت ايضدٌ ايشٟ ٜٓؾز ايٓؾٝز. ٚقٛي٘ صٜٚزا:

 ٖٚٔ ع٢ً اإلبٌ ٚألؾ١ وزٚ بٗٔ ٚنإ سغٔ ايقٛت.:  ألؾ١(َا املكقٛر بـ )

 قاٍ ايكضطيب: ٚايٓغا٤ ٜؾبٗٔ بايكٛصاصٜض يف ايضق١ ٚايًٛاؾ١ ٚمعـ ايب١ٝٓ . اٖـ.:  َا املكقٛر بـ )ايكٛاصٜض(

 ٌٖ هٛط يًُضأ٠ إ تكضأ ايكضإٓ اَاّ ا٫داْب 

 ًِ أسز٣ قاصَ٘ َٔ ايٓغا٤ ٖٚٞ تعًِ ايٓغا٫.٤ هٛط ٫ٕ يف ايت٠ٚ٬ مجاٍ ايقٛت ... ٚا٫سض٣ إٔ ايضدٌ املكضأ ٜع

 ٌٖ فٛت املضأ٠ عٛص٠ بايه١ًٝ 

فٛت املضأ٠ يٝػ بعٛص٠ ٚيهٔ ٫ ىزعٔ بايكٍٛ ست٢ ٫ تؿنت ايضداٍ َٚٔ ٜهٔ يف فٛتٗا مجاٍ ٫ هٛط عًٛ فٛتٗا بني ايضداٍ 

 ست٢ ٚيٛ يتعًِٝ ايضداٍ.

 اٍ ٌٖ هٛط يًضدٌ ٜعًِ ايٓغا٤  ٌٖ هٛط املضأ٠ تعًِ ايضد

 ْعِ هٛط ٚيهٔ بنٛابط .. ْعِ هٛط ٚيهٔ بنٛابط ... يكؿٌ باب عز ايشصا٥ع .

 ٌٖ هٛط مساع ا٫ْاؽٝز 

 133 –املظاح باب  -119



 

35 
 

 ْعِ . ٚيهٔ ٫ ْهجض

 ٌٖ هٛط مضب ايضدٌ يًزف  

 ٫ هٛط ؾٗٛ ٫ ًٜٝل بايضداٍ ؾٗٛ يًٓغا٤.

 ٌٖ هٛط مساع فٛت ا٫ْؾار يًضداٍ  

 هٛط ٚيهٔ يعزّ ا٫نجاص َٓ٘ .

 ا٤ َا سهِ ايػٓ

 ؾٗٛ َٔ ايًٗٛ ٚإٔ ايػٓا٤ ٜٓبت ايٓؿام بايكًب .. إٔ اهلل سضّ اـُض ٚاملٝغض ٚايهٛب١ ) ايٛب١ً ( ... 

 ٜا سيو َٚت٢: قٌٝ َٚغذ، ٚقشف خغـ ايظَإ آخض يف عٝهٕٛ: ))قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ إٔ ععز بٔ عٌٗ عٔ ٚ

 ٖٚٓا لز قٍٛ ابٔ سظّ َضرٚر يف قن١ٝ ايػٓا٤ .  َاد٘ ابٔ صٚاٙ(( ٚايكٝٓات املعاطف ظٗضت إسا: قاٍ اهلل  صعٍٛ

 ، ايتشضِٜ أسارٜح نٌ سظّ ابٔ ٚمعـ

 صطٜٔ أبٞ بٔ ععٝز عٓزٙ يف معٝـ. إيٝٗا ٚا٫عتُاع تعًُٝٗا ٚ ٚمثٓٗا بٝعٗا ٚ املػ١ٝٓ سٓضّ اهلل إٕ:  َضؾٛعٟا عا٥ؾ١ ؾشزٜح 

ٞٓ سزٜح ٚأَا. سذض ٚابٔ ايشٖيب قاي٘ فٍٗٛ ٖٚٛ  ايكٝٓات ٚاؽشت: َٓٗا سنض،  ايب٤٬ بٗا سٌ خق١ً 15 أَيت عًُت إسا:  عً

:  َغٓز غري َعًكٟا ايبداصٟ صٚاٙ ايشٟ اؿزٜح ؾرير ا٭ري١ هلشٙ تنعٝؿ٘ يف سظّ ابٔ ٜغتُض ٚ. فاٌٖٝ عٓزٙ ؾؿٞ،  ٚاملعاطف

 . ؾٓ٘ َٔ يٝػ اؿزٜح ٚعًِ. ٚاملعاطف ٚاـُض اؿضٜض ٚ اؿض ٜغتشًٕٛ أقٛاّ أَيت َٔ يٝهْٛٔ

 . نجري ابٔ قٍٛ ب٘ ٜ٪خش َٚا

َٔ: " تعاىل قٛي٘ َٔ ٖٓاؼ٢ َٚ َٛ َِٜؾَتض٢ٟ ََٔ اي ِٗ ٌٖ اٞيَشٔزٜٔح ٜي ُٝٔن ٢ٌ َعٔ ٔي ٘ٔ َعٔبٝ ٤ً ِٝض٢ اي ٣ِ ٔبَػ ًٞ َٖا ٔع َٜٖتٔدَش ّٚا َٚ ِِ ٝأٜٚي٦ٜٔو ُُٖظ ُٗ ٢ٗنْي َعَشاْب ٜي  )عٛص٠" َٗ

 (6: يكُإ

 ( .نجري ابٔ تؿغري" )ٚاملظاَري ايػٓا٤ يف اٯ١ٜ ٖشٙ ْظيت: "اهلل صمح٘ ايبقضٟ اؿغٔ ٚقاٍ

 

 عٔ َظاح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َع ايقشاب١

 عٔ أبٞ ٖضٜض٠، قايٛا: ٜا صعٍٛ اهلل ! إْو تزاعبٓا  قاٍ: "إْٞ ٫ أقٍٛ إ٫ سكٟا". -(فشٝض)200/265@
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 َٔ ايزعاب١ .. أٟ ُتُاطسٓا . َع٢ٓ تزاعبٓا :-

٘ ٚعًِ َع ايقشاب١ .. َا سنض َٔ َظاس٘ َع اَضأ٠ عذٛط عٓزَا قاٍ هلا ٫ تزخٌ اؾ١ٓ عذٛط َٚٔ باب َظاح ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ

 أٟ عتعٛر إىل ؽبابٗا عٓز رخٛهلا اؾ١ٓ . .

 يعقُت٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ايظيٌ يف ايكٍٛ ٚايؿعٌ . أٟ عز٫ ٚفزقا . ؾكاٍ ٫ أقٍٛ إ٫ سكا :-

 ٖشا اؿزٜح : ٜبنيٚ -

"ٌٜٚ يًشٟ وزخ باؿزٜح يٝنشو ل يٝنشو ايٓاؼ ؾكز تٛعزٙ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اؿظح بػري مي ٜتهًِ أٚ إٔ َٔ

 ب٘ ايكّٛ ؾٝهشب ... ".

 ... عًٝ٘  َٚزا١َٚ إؾضاطؾاملظاح ايشٟ ٢ْٗ عٓ٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٛ َا ؾٝ٘ 

 ؾُٔ امضاص نجض٠ املظاح املٓٗٞ عٓ٘ :

ؾاإلْغإ ٫بز إٔ ٜهٕٛ سضٜقا ع٢ً ٚقت٘ ٜٚنٝع٘ ؾُٝا .  ْ٘ ٜتغبب يف عزّ سنض اهلل عظ ٚدٌ ٭ متٝت ايكًبؾهجض٠ اينشو -

 ٜغدط اهلل عًٝ٘ .

 ملا ؾٝ٘ َٔ ا٫عتٗظا٤ با٭خضٜٔ ٭مشاى ايٓاؼ .ٚأٜنا تٛصخ ا٭سكار بني ايٓاؼ -

يتٛٝب  . ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً ايٓزص٠.. ؾٝهٕٛ املظاح ع٢ً ٖزٜ٘ ف يًكا٥ٌ أٚ املتهًِ ٚايٛقاص املٗاب١  ٚتغكط ٚأٜنا تنٝع -

 ايٓؿػ َٚا ؽاب٘ سيو .

 

 عٔ َظاح ايقشاب١

ٜتبارسٕٛ بايبٛٝذ، ؾإسا ناْت  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ بهض بٔ عبز اهلل قاٍ: "نإ أفشاب ايٓيب  -(فشٝض)201/266@

 اؿكا٥ٔل ناْٛا ِٖ ايضداٍ".

 . ٘أٚ ٜتكاسؾْٛ أٟ ٜرتإَٚٛ ب٘ َع٢ٓ ٜتبارسٕٛ :

يٝػ املكقٛر ايبٛٝذ ٚيهٔ قؾضٙ أٚ بشصٙ . ؾًِ ًٜٛدٕٛ ب٘ بعنِٗ ايبعض ٚيهِٓٗ ؾكط ٜرتإَٚٛ بايكؾض ٚايبشص  بٛٝذ :باي

 ٖٚشا َٔ باب املظاح املباح . ؾشٝاتِٗ نًٗا ناْٛا ؾضعإ بايٓٗاص صٖبإ بايًٌٝ .  . يف بعض ايضٚاٜات  نُا ثبت سيو



 

37 
 

 ٚيشيو نإ َظاسِٗ بايكؾض أٚ ايبشص .ٚأَتٗإ ايٛعاّ املعترب يٛعاّ عٔ إماع١ املاٍ أٚ ايعبح بانُا أْٓا ْٗٝٓا -

 

 عٔ َظاح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َع ايقػاص

 134 – ايقيب َع املظاح باب -120

يٝدايٛٓا، ست٢ ٜكٍٛ ٭٣٨ يٞ فػري: " ٜا أبا  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ)فشٝض( عٔ أْػ بٔ َايو قاٍ: ط إٕص نإ ايٓيب -203/269@

ٓٓػري".ُعُ ٌَ اي  ري! َا ؾع

  ٚؾٝ٘ ٜبني أْػ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ىايط ٝأَت٘ .-

يٝػ َٔ ٚصا٥ٗا ؾا٥ز٠ ٚىؾ٢ َٔ ٭ٕ ايٓٗٞ عٔ نجض٠ كاي١ٛ ايٓاؼ عٓزَا تهٕٛ ٖش٠ املداي١ٛ ٚؾٝ٘ إٔ املداي١ٛ هلا مٛابط -

 .نجضتٗا ايؿت١ٓ ٚاينضص 

 . محض .. طا٥ض ٜؾب٘ ايعقؿٛص َٓكاصٙ أ ايٓػري-

ٚؾٝ٘ باب تٛٝٝب اـاطض .. سٝح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٓزَا َات ايٓػري طا٥ض أبا ايعُري َاطس٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ -

 ٚعًِ ) َا ؾعٌ ايٓػري( .

 

 135 – اـًل سغٔ باب -121

 ٝظإ أثكٌ َٔ سغٔ اـًل".قاٍ: " َا َٔ ؽ٤ٞ يف امل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ)فشٝض( عٔ أبٞ ايزصرا٤، عٔ ايٓيب  -204/270ّ@

 .اَا قُٛر٠ أٚ َش١ََٛ  . ٖٚش٠ ا٭خ٬مغريٙ  َع بٗا ا٭ْغإ ٜٚعاٌَ بٗااييت ٜتقـ : ٢ٖ  ا٭خ٬م

إٔ تهٕٛ َع غريى َع ْؿغو .. أٟ تعاٌَ ايٓاؼ نُا ؼب إٔ ٜعاًَٛى ٚنُا تتعاٌَ َع ْؿغو ... ٚصعٍٛ اهلل  ا٭خ٬م احملُٛر٠:

ٚعٓزَا ُعأيت عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا عٔ خًل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٠ ٚاملجٌ ا٭ع٢ً يف سغٔ اـًل .ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايكزٚ

  ٚعًِ قايت :" نإ خًك٘ ايكضإٓ " .

ايؾؿك١ ٚقنا٤ اؿٛا٥ر ٚقب١ املغًُني ايقرب ٚؼٌُ ا٭س٣ ٚ ايضمح١ ٚؾا٭خ٬م احملُٛر٠ مما ؾٝٗا َٔ عؿٛ ٚيني ٚدٛر ٚ-

 سيو ؾُٔ ا٭خ٬م املش١ََٛ .ٚمز ا عهػ َٚٚايكٝاّ ع٢ً ؽ٦ِْٛٗ 
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 . ايؾبٗات ٚايؾٗٛاتٚيكز ماعت ا٭خ٬م بني ايٓاؼ ٚسيو يؿنت -

ٚتبين ؾهض ايتػضٜب ) ايعًُاْٞ ( ٫ٚبز َٔ ايتٓبٝ٘ ٚايتؾزٜز عٌ ؾنت ايؾٗٛات ٚاييت تغببت يف أخت٬ع ايزٜٔ ٚإماع١ ا٭١َ -

 ؼت ؽعاص سض١ٜ اإلعتكار ٚسض١ٜ ايؿهض .ٝقض يكٝقض  ( ايشٟ ؾقٌ ايزٜٔ عٔ اؿٝا٠ ) رع َا هلل هلل َٚا يك

 َاٖٛ دبًٝٞ :  **ا٭خ٬م َٓٗا:

ملا رخٌ ايٛؾز رخٌ ع٢ً ٚخًك٘ اهلل تباصى ٚتعاىل بٗا . ؿزٜح عاَض بٔ عبز قٝػ إٔ اإلْغإ ُدبٌ ع٢ً سيو أٟ َؿٛٛص عًٝ٘ 

ٖٚٛ ْظٍ َٔ ع٢ً ربت٘ ٚصبٛٗا ٚاغتغٌ  عًٝ٘ ٚعًِ ٚنًِٗ رخًٛا عضاعا يٝقاؾشٛا ايٓيب ف٢ً اهللايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

، ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾٝو خق٬تإ وبُٗا اهلل ٚصعٛي٘ . قاٍ : ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ املغذز ثِ رخٌ 

ٚاـقًتإ ُٖا " ....  . قاٍ : اؿُزهلل ايشٟ دبًين اهلل ع٢ً اـرياأَض دبًين اهلل عًٝ٘ أّ َهتغب . قاٍ : دبًو اهلل عًٝ٘ 

  اؿًِ ٚ ا٭ْا

 .ُٜٚٓٞ ا٭خ٬م اؾب١ًٝ احملُٛر٠  اإلْغإ ٜٚٗشب فاسب٘ ٚاإلع٬ّ ٜضٚض 

 ايكظّ يٛ عاـ بني ا٭قظاّ ٜعٌ قظَا .. ٚايكظّ يٛ عاـ بني اؾباٍ ٜقبض دب٬ ٚسيو ٭ْ٘ ٜٓاطض ايغشاب . ٚيف طًب ايعًِ :-

ُُٜٝظ عٔ غريٙ عغ  ٔ خًك٘ .ؾٛايب ايعًِ ٫بز إٔ 

إٕ .. ٚطٜار٠ "  "إٕ اهلل يٝبػض ايؿاسؿ ايبش٧ٜ" ٚيف طٜار٠ يرتَشٟ : قٛي٘ :"َا َٔ ؽ٧ يف املٝظإ أثكٌ َٔ سغٔ اـًل ": -

َٚٔ عذظ عٔ ايكٝاّ ؾُٔ عذظ عٔ ايقٝاّ ؾعًٝ٘ عغٔ اـًل " فاسب سغٔ اـًل يٝبًؼ يف سغٔ خًك٘ رصد١ ايقا٥ِ ايكا٥ِ 

 .  ؾعًٝ٘ عغٔ اـًل 

 ٚيشيو ا٭خ٬م ثًح اإلع٬ّ . ( ." ايغًٛنٝات"  ٚ ا٭خ٬مايعكٝز٠ ٚايؾضٜع١  قا٥ِ ع٢ً )ؾايزٜٔ  اـًل َٔ ايزٜٔ .. ؾشغٔ-

 ع٪اٍ 

 أُٜٗا أع٢ً َٓظي١ ٚأٚىل يف ثكٌ املٝظإ " سغٔ اـًل " أّ سنض " عبشإ اهلل ٚعُزٙ عبشإ اهلل ايععِٝ "  ؼ : 

 ز: نًُٝٗا

 ايشنض ؾٗٛ يتكضب إىل اهلل عظ ٚدٌ . ؾشغٔ اـًل َع اـًل .. أَا

 ؼ: نٝـ ٜهٕٛ اإلْغإ يف َع١ٝ اهلل  
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ٖزا١ٜ سٝح تبني يٓا  ٚأتٝتِ ايظنا٠ ٚأَٓتِ بضعٛيٞ ٚعظصمتِٖٛ ........ " ........ ٚقاٍ اهلل إْٞ َعهِ إلٕ أقاَتِ ايق٠٬ يكٛي٘ تعاىل : "

، ؾُٔ ٜضٜز إٔ ٜهٕٛ يف َع١ٝ اهلل ٫بز َٔ إٔ وغٔ  اـًل ٔ ٖش٠ ا٭عباب تزخٌ يف سغؾهٌ ،  أعباب املع١ٝايهضمي١  اٯٜات

  خًك٘ .

 

ؾاسؾٟا ٫ٚ َتؿشؾٟا، ٚنإ ٜكٍٛ:  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ عبز اهلل بٔ عُضٚ قاٍ: مل ٜهٔ ايٓيب  – (فشٝض)205/271@

 "خٝاصنِ أساعٓهِ أخ٬قٟا".

 . ٚؾٝ٘ إٔ سغٔ اـًل َٔ فؿات ا٭ْبٝا٤ ٚاملضعًني .. ٚا٭ٚيٝا٤-

 ٚؾٝ٘ إٔ أخري ايٓاؼ ع٢ً ا٭ط٬م ِٖ أسغِٓٗ خًكا .-

 ٭ٕ اإلع٬ّ ٜٗشب فاسب٘ . ٚؾٝ٘ إٔ أعاؼ اـًل دبًٞ َٚٔ ثِ اإلع٬ّ ُٜٓٝ٘ ٜٚٗشب٘ ؾٝقبض دبًٞ َهتغب .-

 أٟ نجري ايؿشؿ ٚايبشا١٥ يف أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ . َع٢ٓ املتؿشؿ :  : أٟ أسغٓهِ أخ٬قا . َع٢ٓ خٝاصنِ

 ع٪اٍ  

 ا أؾنٌ ٚأع٢ً طًب ايعًِ أّ قٝاّ ايًٌٝ  ؼ : أُٜٗ

ز : طًب ايعًِ أع٢ً ٚأؾنٌ ٭ْ٘ ٜٓؿع ْؿغ٘ ٜٚقًشٗا َٚٔ ثِ ٜعٛر باملٓؿع١ يػريٙ ٚإف٬ح ايٓاؼ . ٚيهٔ ٫ ٜٛدز طايب عًِ 

 ٜرتى ؾنٌ ايكٝاّ بٌ ٜهٕٛ أؽز ايٓاؼ سضفا عًٝ٘ .

 

ٜكٍٛ: " أخربنِ بأسبهِ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِايٓيب  عٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب، عٔ أبٝ٘، عٔ دزٙ، أْ٘ مسع -(فشٝض)206/272@

 ".إيٞ، ٚأقضبهِ َين فًغٟا ّٜٛ ايكٝا١َ "، ؾغهت ايكّٛ، ؾأعارٖا َضتني أٚ ث٬ثٟا. قاٍ ايكّٛ: ْعِ ٜا صعٍٛ اهلل ! قاٍ: " أسغٓهِ خًكٟا

ؾٝٓا يٓٗزِٜٓٗ ُعُبًٓا " . ؾُٔ أرَٔ ٚادتٗار ٚاهلل عظ ٚدٌ ٜكٍٛ :" ٚايشٜٔ ادتٗزٚا ٚؾٝ٘ إٔ سغٔ اـًل وتاز إىل تزصٜب  -

 طضم ايباب أٚؽو إٔ ًٜر .

 .. بغط ايٛد٘ ٚنـ ا٭س٣ ٚبشٍ ايٓز٣  َٚٔ أؾنٌ تعضٜؿات سغٔ اـًل : -

 . ٖٚشا مما ًٜني ايكًٛب . بغط ايٛد٘ يًُغًُني ٚغري املغًُني
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 هلل تباصى ٚتعاىل .ٜٚؿعٌ نٌ ٖشا قضب١ إىل ا ٚبشٍ ايٓز٣ ٖٛ بشٍ املعضٚف ٚإٔ ٜكنٞ سٛا٥ر املغًُني

 

بني أَضٜٔ إ٫ اختاص  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِا; أْٗا قايت: "َا خري صعٍٛ اهلل صمٞ اهلل عٓٗعٔ عا٥ؾ١  -(فشٝض)208/274@

يٓؿغ٘، إ٫ إٔ ُتٓتٗو سض١َ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِأٜغضُٖا; َا مل ٜهٔ إمثٟا، ؾإسا نإ إمثٟا نإ أبعز ايٓاؼ َٓ٘، َٚا اْتكِ صعٍٛ اهلل 

 هلل تعاىل، ؾٝٓتكِ هلل عظ ٚدٌ بٗا".ا

 َجاٍ ع٢ً سيو : ٚيف قٛي٘ إ٫ أختاص أٜغضُٖا :-

 َكات١ً املؾضنني .ؾا٭ٜغض أخش اؾظ١ٜ َٔ   أّ أخش اؾظ١ٜ َِٓٗ   املؾضنني قتاٍيف َغأي١ *

 ؾهإ ىتاص َا ٜٛٝل . ا٭قتقارقتقار   يف َغأي١ ايتؾزر يف ايعبار٠ أّ ا٭*

 . يًعبارات أٚ ؾنا٥ٌ ا٭عُاٍ املزا١َٚ ع٢ً فاحل ا٭عُاٍ . ؾايتزصز  أؾنٌ عبٌٝ يًٛفٍٛ يهُاٍ ٚ سيو يًٛفٍٛ إىل *

 ايؿضم بني ايضخق١ )عٓز ا٭نضاٙ ( ٚايعظمي١ :*

ؾعٓز ا٭نضاٙ ٜٚهٕٛ اإلميإ َتُهٔ يف ايكًب ؾؿٞ سيو صخق١ ٫ٚ ؽ٧ يف سيو .. صغِ أْ٘ ٜٛدز َٔ يزٜ٘ عظمي١ ٖٚشا ٜتؿاٚت 

 بني ايٓاؼ .

ٖٚٓا ٜنٝع عًُ٘ مبذاٖزت٘  .أٚ يًضٜا٤ قز ت٪رٟ ي٬ًٗى  ) يضٖبا١ْٝ ابتزاعٖٛا ( ٚسيو ٭ٕ اجملاٖز٠ يف ايعبار٠ ٚتضى ايضخق١

 ؾايعبز ايشنٞ َٔ ٜٛاطٕ بني ا٭عُاٍ ست٢ ٜقٌ يهُاهلا ٚؾنا٥ًٗا ع٢ً ايٓشٛ ايشٟ ٜضمٞ اهلل ٚصعٛي٘ .

 :يٓؿغ٘ يف قٛي٘ َٚا اْتكِ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -

ؾهإ اْتكاَ٘ هلل . ٚيشيو ٫بز إٔ ٜهٕٛ ايكامٞ ٚاؿانِ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٖزٟ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف سهُ٘ بني ايٓاؼ  

 ٫ٚ ٜهٕٛ يف سهُ٘ ٣ٖٛ يٓؿغ٘ . 

 

 136 –باب عدا٠ٚ ايٓؿػ  -122

ٔ نجض٠ ايعضض، ٚيهٔ ايػ٢ٓ غ٢ٓ قاٍ: " يٝػ ايػ٢ٓ ع ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ أبٞ ٖضٜض٠، عٔ ايٓيب  -(فشٝض)210/276

 ايٓؿػ".
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 .ٚ نضَٗا  أٟ : دٛرٖا َع٢ٓ عدا٠ٚ ايٓؿػ :-

 أٟ : َتاع ايزْٝا ٚسٛاَٗا . َع٢ٓ ايعضض :-

، ؾايػ٢ٓ يٝػ بهجض٠ املاٍ ٫ٚ نجض٠ َا ميتًه٘ ٚإٔ ايػ٢ٓ غ٢ٓ ايٓؿػ ٖٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜبني سكٝك١ عدا٠ٚ ايٓؿػ -

 . ا َٔ َتاع ايزْٝ ايعبز

 َع٢ٓ اؿزٜح :

ٞ ٚهتٗز يظٜارت٘ ٫ٚ ٜبايٞ َٔ أٜٔ ، ٭ٕ نجريا ممٔ ٚعع اهلل عًِٝٗ باملاٍ ٫ ٜكٓع مبا أتإٔ سكٝك١ ايػ٢ٓ يٝغت بهجض٠ املاٍ -

 .تأتٝ٘ س٬ٍ أٚ سضاّ

 ".............إٔ يٛ ٫بٔ آرّ ٚارٟ َٔ سٖب يت٢ُٓ أثٓني  " نُا أخرب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ-

 .ٚمل ًٜض يف ايًٛب ٭ْ٘ غين بشيو ٚإٕ قًٌٝ ٫ٚ وضل ع٢ً اإلطرٜار ٚقٓع ب٘ ٚصمٞ ٖٛ مبٔ أعتػ٢ٓ مبا أتٞ ايٓؿػ  إٔ غ٢ٓ-

 ".، َعاؾا يف بزْ٘ ، ؾكز سٝظت ي٘ ايزْٝا إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أخرب " إٔ َٔ أفبض ٚعٓزٙ قٛت َٜٛ٘ ٚأَٔ يف عضب٘ -

ؾٗٛ ٫ ٜكٓع مبا أتٞ  ؾُٔ ٜتقـ بػ٢ٓ ايٓؿػ ٜضم٢ مبا قغُ٘ اهلل ي٘ . أَا َٔ ٜتقـ بؿكض ايٓؿػ ؾٗٛ ع٢ً عهػ سيو .-

 .ايظٜار٠ َٔ ايزْٝا . نأْ٘ ؾكريا َٔ املاٍ ٜٚضٜز ايظٜار٠ ٚوظٕ إٕ ؾاتت٘ 

 ... ؾاملاٍ َاٍ اهلل .ؾا٭غٓٝا٤ را٥ُا يف تٛتض ـٛؾِٗ َٔ ؾكزإ املاٍ -

 ٜأتٞ غ٢ٓ ايٓؿػ  ؼ: َٔ أٜٔ 

 ايٓؿػ  غين ٖٚٛ اـًل ٖشا عٓزٟ ٜهٕٛ ٚنٝـ   قٓٛعا أنٕٛ نٝـ

 َا ٚأبكٞ خري عٓزٙ ٚدٌ عظ اهلل إٔ ٚتعًِ ٚدٌ عظ اهلل ٭َض ؾتغًِ ٭َضٙ ٚايتغًِٝ ٚقزصٙ اهلل بكنا٤ ايضمٞ عٔ ٜٓؾأ ٖشا

 عظ ٚاهلل ع١ٓ أيـ غُغني ٚا٭صض ايغُاٚات ىًل إٔ قبٌ صطقو يو نتب ٚدٌ عظ اهلل إٔ ٚتعًِ ٚأبكٞ خري ٚدٌ عظ اهلل عٓز

َُا٤ٔ َٚٔؾٞ)  يػريى ٜقٌ ئ يو قؿٛظ ايضطم ٖشا إٔ نتاب٘ يف أقغِ ٚدٌ ِِ ايغَٓ ََا ص٢ِطٝقٝه َٚ َٕ ََٛصبٔٓ*  ُتَٛعُزٚ َُا٤ٔ ٜؾ ُ٘ َٚٞاٜ٭ِصض٢ ايغَٓ َْٓ  إ٢

ٌَ ٜيَشلْٓ ِِ ََا َِٔج َْٓٝه َٕ ٜأ ٛٔٝكٛ  (  َتٓ

 . املاٍ ٖٚٛ اـال املعين ٚيٝػ ايعاّ مبؿَٗٛ٘ ٖٓا ايضطم :تٛعزٕٚ َٚا صطقهِ ايغُا٤ ٚيف



 

42 
 

 ٖشٙ نٌ صطم ايٛؾري ٚاملضنب صطم اهل١٦ٝٓ ٚايٛظٝؿ١ صطم ايقاحل ٚايٛيز صطم ايقاحل ٚاملاٍ صطم ايقاؿ١ ؾايظٚد١ أعِ ايضطم ٫

 ُٜغأٍ ؾًُا عار١ٜ غري قٓاع١ عٓزٙ نإ ايٓاؼ بعض ٚيشيو صطقو عؿغ يو تهؿٌ ٚدٌ عظ ؾاهلل ٚاعع١ ٚا٭صطام أصطام

 ٚايضطم إيٝ٘ اهلل عاق٘ ايشٟ صطق٘ عٝأخش أسز ٫ ٭ْ٘ ٦َُٛٔ قًب٘. قًيب ؾاطُإٔ غريٟ ٭سز ٜقٌ ئ صطقٞ إٔ عًُت:ٜكٍٛ

 ٚيهٔ عٝأتٝو عٝأتٝو ايضطم يو ٚقزص نتب ٚدٌ عظ اهلل إٔ طاملا ؾٝٗا تعٝؿ نٓت اييت ايزْٝا غري رْٝا يف نٓت يٛ ست٢ ٜأتٝو

 ٜضطم ٜؾا٤ َٔ ٜ٪تٝ٘ اهلل ؾنٌ ٚسيو با٭عباب ا٭خش بػري ٜضطم َٔ ايٓاؼ بعض ٖٚٓاى با٭عباب آخش ٞإي ؼتاز املغأي١

 َٜٛٗا قٛت بٓؿغٗا متًو ٫ ايغٔ يف نبري٠ اَضأ٠ أٚ ايغٔ يف نبري صدٌ ٜهٕٛ ممهٔ ٚدٌ عظ اهلل عًٞ تٛنً٘ ٚعغٔ بإمياْ٘

 إٔ ٚوه٢ نشيو اؿٝٛاْات بٌ ٜٚغكٝٗا ٜٛعُٗا َٔ ٜضعٌ ٚدٌ عظ اهلل صطقٗا ٜأتٝٗا سيو ٚبضغِ اؿضاى تغتٛٝع ٫ٚ

 ٜٚنع ٜأتٞ ايعقؿٛص ٖٚشا عُٝا٤ س١ٝ ٚدزٚا اؾشض ٖشا ؾؿتؾٛا ٚىضز بٛعاّ ٜزخٌ ٚىضز دشض ٜزخٌ ّٜٛ نٌ صأٚٙ عقؿٛصا

 ٚدٌ عظ اهلل ٌَتأ ؾرتنت٘ ايٛعاّ ٖشا هلا ٜغٛم ايشٟ ٖٛ أْ٘ عًُت يهٓٗا إليتكُت٘ ب٘ ؽعضت يٛ أْٗا َع ؾُٗا يف ايٛعاّ هلا

.  َعٟٓٛ بغبب ٜأتٝٗا ممهٔ إمنا َارٟ عبب،سغٞ عبب بػري ايضطم ٜأتٝٗا ايٓاؼ بعض ؾؿٞ ّٜٛ نٌ ٜٛعُٗا عقؿٛص هلا عام

 ٜٓايف ٫ أَض با٭عباب ا٭خش ٚطبعا عٝأتٝٗا عٝأتٝٗا ٚأْ٘ ايضطم هلا ٚقزص نتب ٚدٌ عظ اهلل إٔ تعًِ ايٓؿػ إٔ املعٟٓٛ ايغبب

 . ايتٛسٝز

 ٫ ٭ْٗا اؾظع تٗظ إٔ ٚدٌ عظ اهلل أَضٖا( دٓٝا صطبا عًٝو تغاقط ايٓد١ً ظظع إيٝو ٖٚظٟ) ٚادب أَض با٭عباب ٚا٭خش

 ٫بز ايعبز إٔ ٚتعايٞ تباصى اهلل َٔ َضار ٖشا ٚيهٔ. ْؿعا ٫ٚ مضا يٓؿغٗا متًو ٫ ؾٗٞ أعًٞ َٔ ايٓد١ً ٚتٗظ تكّٛ إٔ تغتٛٝع

 نٌ يف با٭عباب تأخش إٔ ٫بز أْت يشيو دٓٝا صطبا عًٝو تغاقط ايٓد١ً ظظع ٝوإي ٖٚظٟ با٭عباب ٜٚأخش ايغبب ٜبشٍ إٔ

 ايغبب عبب ايشٟ ٖٛ ٚتعايٞ عبشاْ٘ ايغبب صب عًٞ تعتُز ٚيهٔ نؿض ا٭عباب عًٞ ؾا٫عتُار ا٭عباب عًٞ تعتُز ٫ٚ ؽ٤ٞ

 .صب٘ ع٢ً ؾتعتُز

 ْكٝزٙ مٔ ٚطبعا .ايؾضع١ٝ با٭عباب ا٭خش َع اينض عٚرؾ ايٓؿع دًب يف اهلل عًٞ ايكًب اعتُار :َعٓاٙ ايتٛنٌ ٚيشيو 

 . ايضطم يف ؽضعٞ غري عبب ٖٚشا بايضبا ٜتعاٌَ نإٔ ايؾضع١ٝ غري با٭عباب ٜأخش ايٓاؼ بعض ٭ٕ ايؾضع١ٝ با٭عباب

 : َشَّٛ َاٍ أٚ قُٛر َاٍ إَا املاٍ _

 ملاسا .  ايقاحل يًُض٤ ايقاحل املاٍ ْعِ: احملُٛر املاٍ
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 اهلل آتاٙ صدٌ ْؿض ٭صبع١ ايزْٝا إٔ أخرب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ٚايٓيب ٚدٌ عظ اهلل َضما٠ يف ٜٓؿك٘ ايقاحل عبزاي ٖشا ٭ٕ 

 ْٚؿغ٘ ٜٚٓؿك٘ ٚاملغانني ايؿكضا٤ عًٞ ٜتقزم أٚ املاٍ ٖشا ٜظن٢ ؾٗٛ اهلل َضما٠ يف ٜٓؿك٘ َاي٘ يف بعًُ٘ ٜعٌُ ؾٗٛ َٚا٫ٟ عًُا

 يف ؾٗٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب قاٍ ا٭ٍٚ َا٫; ٜ٪تٝ٘ ٚمل عًُا اهلل آتاٙ ٚصدٌ عايٞٚت تباصى اهلل عبٌٝ يف يإلْؿام طٝب١

 عٓزٟ إٔ يٛ) عٌُ َجًُا يعًُت ؾ٬ٕ َجٌ يٞ إٔ يٛ ؾكاٍ َا٫ ٜ٪ت٘ ٚمل عًُا اهلل آتاٙ صدٌ ٚاٯخض ايٓاؼ أؾنٌ ؾٗٛ املٓاطٍ أعًٞ

 ايشٟ ٖٛ ايؿكري ٚيهٔ قضَٚا يٝػ ايؿكري،  ٚدٌ عظ اهلل ما٠َض يف عأْؿك٘ باينبط ٜؿعٌ َجًُا عأؾعٌ ايضدٌ ٖشا َجٌ َاٍ

 اهلل عبٌٝ يف يًذٗار ىضز مل صدٌ ،ناجملاٖز اهلل ؽا٤ إٕ أدضٙ ي٘ سغ١ٓ ١ْٝ ٣ْٛ ؾًٛ قضَٚا يٝػ ؾايؿكري بٓؿغ٘ ْؿغ٘ وضّ

 عبٌٝ يف هاٖز خضز َا أْ٘ ْؿغ٘ عًٞ ٜبهٞ سيو ٜغتٛٝع ٫ ٚيهٓ٘ اؾٗار ساٍ ٚايضاس١ً ايظار ميًو إٔ ٚمتين ٚتعايٞ تباى

 . تبٛى غظ٠ٚ يف سزخ نُا اهلل عبٌٝ يف اجملاٖز أدض ي٘ ؾٝهتب اهلل

 

211-ِٔ َْػ٢ َع ٢ٔ ٜأ ٍَ ََأيٕو ِب َُِت: $ٜقا ٖٞ َخَز ٖٓٔب ٓٔنَي َعِؾَض ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اي َُا ٔع ٍَ ٜؾ  نٓت أ٫ أؾعً٘ مل يؾ٤ٞ يٞ قاٍ َٚا ٜقط٥ ٝأٓف ٔيٞ ٜقا

 #.  ؾعًت٘  مل ؾعًت٘ يؾ٤ٞ ٫ٚ   ؾعًت٘

 فًٞ ايٓيب خزّ ;ٚأْػ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ قط أسز َٔ تأؾـ َا ٚأْ٘ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب خًل سغٔ ٜبني اؿزٜح ٖشا-

 قط أف ي٘ ٜكٍٛ َا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب عٓني عؾض ؽٌٝ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً َٓ٘ قضٜبا ٚنإ عٓني عؾض ٚعًِ عًٝ٘ اهلل

 سيو َٔ ٫ٚبز يتكقريى َٓو ٜتنذض إٔ املُهٔ َٔ ايٓاؼ ببعض ؼتو عٓزَا أْ٘ َع ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً قط َٓ٘ تأؾـ َا

 ٜٚعؿٛ ٜتػامٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب سيو َٚع أخٛا٤ ٚي٘ أْػ ؾتدٌٝ ايهُاٍ عًٞ ٚيٝػ ايتكقري عًٞ فبٍٛ ؾاإلْغإ

 نشا  ؾعًت ملاسا أٚ نشا  تؿعٌ مل ا1ملا ٜ٪ْب٘ َٚا ٜعٓؿ٘ َٚا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ عٓ٘

   ايٓؿػ عدا٠ٚ بباب اؿزٜح ٖشا ع٬ق١ َا*

 يف أٜنا ايٓؿػ ؾغدا٠ٚ ؾٝ٘ ٜكقض ايشٟ ايؾ٤ٞ يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ عٓ٘ ٜعؿٛ ؾهإ ايعؿٛ ٚيف ا٭خ٬م يف ايٓؿػ عدا٠ٚ

  ايٓؿػ عدا٠ٚ َٔ ناأٜ ٖشا ٚايقؿض ؾايعؿٛ عًٝ٘ ايعكٛب١ ٚقٛع عًٞ قارص ٚأْت ٚتقؿض تعؿٛ إٔ ا٭خ٬م

 ٚعًِ ٚفشب٘ آي٘ ٚعًٞ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ؽ٤ٞ نٌ يف ا٭ع٢ً املجٌ ٜنضب نإ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ٚايٓيب-
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 ايؾض باب

215/281-ِٔ َِٜض٠ٜ، ٜأٔبٞ َع ٍَ َُٖض ٍَ: ٜقا ٍُ ٜقا ُُٔع ٫ٜ:- ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً - اهلٔل َصُعٛ ٢ٌ ٔؾٞ ٝغَباْص َِٜذَت ُٕ اهلٔل َعٔبٝ ََِد َُٚرَخا ٖٓ ِٛٔف ٔؾٞ َٗ  َعِبٕز َد

ُُٔع ٫َٜٚ ، ٜأَبّزا ُٕ ايٗؾٗض َِٜذَت ًٞٔب ٔؾٞ َٚاإل٢مَيا  ٜأَبّزا َعِبٕز ٜق

 أْ٘ تؾبٝ٘ ؾٝ٘ ٚايػباص ٚتعايٞ تباصى اهلل عبٌٝ يف هاٖز صدٌ اهلل عبٌٝ يف غباص هتُع ٫: هتُعإ ٫ مزإ اهلل عبشإ-

 ٌٖ دٛؾ٘ يف ايػباص ٚرخٌ اهلل عبٌٝ يف بٓؿغ٘ دار ؾضدٌ اؾٛف ٜزخٌ نجضت٘ َٔ ايػباص إٔ طبٝعٞ ؾؾ٤ٞ اؾٛف ٜزخٌ

 يف ٚتعايٞ تباصى هلل اي١ٝٓ إخ٬ل ٜغتًظّ ٖشا ٚطبعا أبزا هتُعإ ٫ ٚاهلل ٫ اَض٨  دٛف يف ايػباص ٖٚشا دِٗٓ ْاص هتُع

 ٚاملتقزم ايكضإ ٚقاص٨ ايعامل ا١َايكٝ ّٜٛ ايٓاص بِٗ تقعض َٔ أٍٚ عٓ٘ اهلل صمٞ ٖضٜض٠ أبٞ سزٜح ىٛف مما ٚإ٫ اؾٗار

 رصدات ايعًِ أتٛا ٚايشٜٔ َٓهِ آَٓٛا ايشٜٔ ٜضؾع ٚدٌ عظ اهلل ٭ٕ ، ايعامل َٓظي١ ايٓاؼ أعًٞ ٖٚ٪٤٫ اهلل عبٌٝ يف ٚاجملاٖز

 زقت٘ف ظٌ يف ايعبز ٭ٕ ٚاملتقزم آخضٜٔ ب٘ ٜٚنع أقٛاَا ايهتاب بٗشا ٚدٌ عظ اهلل ٜضؾع ٜكٍٛ ٚأصماٙ عٓ٘ اهلل صمٞ ٚعُض

 ميٝٓ٘ تٓؿل َا مشاي٘ تعًِ ٫ ست٢ ؾأخؿاٖا بقزق١ تقزم صدٌ ظً٘ إ٫ ظٌ ٫ ّٜٛ ظً٘ يف اهلل ٜعًِٗ ٚعبع١ ايكٝا١َ ّٜٛ

 . املٓاطٍ أعًٞ يف ٖٚشا

 ؾ٬ٕ َجٌ يٝت٢ٓ ٜا ؾكط اْٟٛ ؾأ٣ْٛ ٚبأعنا٥و ببزْو ب٘ تكّٛ إٔ تعذظ ايشٟ ٚايعٌُ رَٚا ْٝت٘ وغٔ إٔ ٫بز اإلْغإ ؾًشيو

 . أبزا عبز دٛف يف دِٗٓ ْاص ٚرخإ اهلل عبٌٝ يف غباص هتُع ٫ ؾًشيو.  اهلل ؽا٤ إٕ دضا٭ ٚيو

 .أبزا عبز قًب يف ٚاإلميإ ايؾض هتُع ٫ نشيو--

 يكب يف هتُعإ ٫ ٚا٭ميإ ايؾض أبزا َ٪َٔ اَض٨ قًب يف ػتُعإ ٫ مضتإ ٚاٯخض٠ ايزْٝا َجٌ مضتإ ٚاإلميإ ؾايؾض

 أبزا َ٪َٔ اَض٨

 ٚايؾض باملاٍ ايبدٌ ٚقٌٝ ; اؿضل َع ايبدٌ ٖٛ ٚقٌٝ ; ايبدٌ عًٞ املٓع يف أغًب ٖٚٛ ٚطٜار٠ غٌ ٜع٢ٓ ايبدٌ أؽز قايٛا: ايؾض*

 . ؾكط باملاٍ ؾايبدٌ ٚاملعضٚف باملاٍ

 :ٜٚٓكك ٜظٜز ٚاإلميإ**
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 عظ اهلل سنض-ايكضإ  قضا٠٤:  ٚتعايٞ تباصى اهلل بٛاع١ عًٝو ايظٜار٠ بأعباب تأخش إٔ ؾ٬بز باملعق١ٝ ٜٚٓكك بايٛاع١ ٜظٜز

 يف تتؿهض -بايٓٛاؾٌ تأتٞ ايؿضا٥ض عٔ ْتهًِ ٫ ايهُايٝات عٔ ْتهًِ مٔ( ٚقتٗا ع٢ً طبعا ايقًٛات) ٚسني ٚقت نٌ ٚدٌ

 . ٭سظاِْٗ ٚؼظٕ يؿضسِٗ تؿضح ْٛا٥بِٗ يف املغًُني إخٛاْو تعني إٔ ٫بز– ٚتعايٞ تباصى اهلل كًٛقات

 ٜتعٗز إٔ ايضدٌ ؾك٘ َٔ ٜكٍٛ ٚأصماٙ عٓ٘ اهلل صمٞ ايزصرا٤ أبٛ عٝزْا رَٚا إمياْو ٚتضاقب ايٓؿػ َع ؿ١ٚق ؼتاز ايكن١ٝ-

 قًب٘ ٜتعٗز ٜعين إمياْ٘ ٜتعٗز اٯخض إيٞ اؿني َٔ إمياْ٘

 ايزْٝا ٛبث ٚخًع تضى َا املغذز رخٌ ملا ٭ْ٘ ايعٗض ٜقًٞ أْ٘ ٜؿهض ٖٚٛ ايعقض ٜقًٞ إٔ ميهٔ َٔ َٓا ٚيٮعـ :ايق٠٬ قن١ٝ**

  املغذز عتب١ عًٞ

 ايق٠٬ يف خؾٛعٓا ؾٓضاقب ٚقتٗا عًٞ ايق٠٬ اهلل إيٞ ا٭عُاٍ ٚأسب ا٭عُاٍ أؾنٌ ف٬تٓا ْ٪رٟ نٝـ ْضاقب إٔ ؾٝذب--

  ; صٚح ب٬ نذغز خؾٛع بػري ٚف٠٬ ايق٠٬ صٚح ٖٛ ٚاـؾٛع

 اٯخض إيٞ سني َٔ إمياْ٘ ٜتعٗز إٔ ايضدٌ ؾك٘ َٔ ٚيشيو سٝاتو ٜنبط ايشٟ ٖٛ اإلميإ**

 ْكك ;َٚا إق٫٬ ايعضـ سٟ َٔ ؽؾٞ ٫ٚ ب٫٬ ;أْؿل عًٝو ٜٓؿل أْؿل عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب زٜحؿ إميإ عٓزى ٜهٕٛ إٔ ٫بز

  فزق١ َٔ َاٍ

 ٟرْٝٛ سغاب وغبٗا ٖٛ: املاٍ عٝٓكك املاٍ طنا٠ أخضدت نًُا َاٍ أرخض ٚأْا ٚادب١ املاٍ طنا٠ إٔ ٜٚكٍٛ ٜغاٍ ٜأتٞ ايٓاؼ بعض-

 قض;

 اهلل عٓز يهٓ٘ ْاققا تضاٙ َٔ أْت أبزا ٜٓكك ٫ املاٍ ي٘ ؾأقٍٛ ٜغأي٘; ٫ ٚاهلل ايغ٪اٍ  ٖشا ٜغأٍ ٌٖ إميإ عٓزٙ نإ يٛ ٖشا 

 َٔ ٚآتِٖٛ اهلل َاٍ ٖشا مبايو ايؿكضا٤ عًٞ متٔ ٫ ٚأْت املاٍ يف ايؿكري سل املاٍ يف اهلل سل ٖٚشا يو ٜضبٝ٘ ٚتعايٞ تباصى

 . آتانِ ايشٟ اهلل َاٍ

 .  أبزا اَض٨ قًب يف هتُعإ ٫ مضتإ ٚاٯخض٠ ايزْٝا ٭ٕ قًٓا نُا: أبزا عبز قًب يف ٚاإلميإ ايؾض هتُع ؾ٬--

 

 ؾكٗٛا إسا اـًل سغٔ باب
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ٕٖ) :ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ قاٍ: قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ-217/284 ٌَ إ٢ ُِٝزص٢ٝى ايٖضُد ٢ٔ ٜي ًٝ ٔبُشِغ ُ٘ٔخ ٢ِ َرَصَد١ٜ ٔك  اٞيٜكا٥ٔ

٢ٌ ِٝ ٤ً  (ٔباي

218/285-(ِِ ُِٝضٝن َّا َخ ًٜا ِِ إ٢ِع ُٓٝه ًٜاٟقا ٜأَسأع ُٗٛا إ٢َسا ، ٜأِخ  ( ٜؾٔك

  طٜار٠ ٖشٙ ٭ٕ عًٝ٘ ايتٓبٝ٘ أصرت َا ؾٗشا.  ؾكٗٛا إسا ايباب ٖشا َٔ ٚايؾاٖز كتقض به٬ّ اـًل سغٔ عٔ تهًُٓا طبعا

 ٚتتدًٞ نًٗا باحملاَز يتتشًٞ ٜزعٛى ايشٟ ٖٛ اـًل ؾشغٔ ايضسا٥ٌ عٔ ٚايتدًٞ حملاَزبا يًتشًٞ ايزاعٞ ٖٛ اـًل سغٔ** 

  ؽ٤ٞ نٌ ؾكزت اـًل سغٔ ؾكزت إٕ ٚ ايضسا٥ٌ; عٔ

 ؾٝ٘ ٜهٕٛ إٔ إْغإ أٟ ٚاؼزٟ ٚاملعا٬َت ا٭خ٬م ٚبني ايعكٝز٠ أَٛص بني رَٚا ْشنض نُا اصتباط ٖٓاى ٜهٕٛ َا ٚأبزا ٚرا٥ُا**

 اعتكار فاسب أْ٘ ػز أخ٬قٝات٘ يف خًٌ عٓزٙ ػز إْغإ أٟ ٚانضص ٚأعٝز ٚاؼزٟ فشٝض اعتكار فاسب هٕٜٛ إٔ َشَّٛ خًل

 . َؾٖٛ٘ أٚ َؾبٛٙ يٮعـ

 َكزّ ٖٛ ايكناٜا َٔ قن١ٝ نٌ يف ػزٙ ايعًِ إٔ ٚأقٍٛ َعهِ أتهًِ را٥ُا اهلل عبشإ ايغٝاز ٖٛ ايعًِ ٖٛ ايزٜٔ يف ايؿك٘ ؾإٕ**

 ايٓيب ٚع١ٓ ٚدٌ عظ اهلل يهتاب ايزقٝل ايؿِٗ ٚؾُٗ٘ ايعًِ ٖٛ َٓ٘ ٜٓذٝو ايشٟ ايكناٜا َٔ قن١ٝ يف طتتٛص إسا:  َكزّ ايعًِ

 إسا أخ٬قا أساعٓهِ إع٬َا خرينِ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب سزٜح ْض٣ يشيو ٜٓذٝو ايشٟ ٖٛ ؾايعًِ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ

 ايٛصع ٜبًؼ ايؿك٘ ٭ٕ ايٓاؼ عٓز ثِ أ٫ٚ ٚتعايٞ تباصى اهلل عٓز ٓظي١امل ٚصؾع ا٭خ٬م ؼغني يف ٚايؿِٗ يًؿك٘ أثض ؾؿٞ ؾكٗٛا

 قن١ٝ أٟ اؼزٟ ٚأقٍٛ قن١ٝ أٟ ايعًِ عبًٝ٘ ٖشا ٚنٌ اـًل سغٔ نإ طاٖزا تكٝا نإ ٚصعا نإ ؾكٝٗا نإ يٛ ؾاإلْغإ ٚايتك٣ٛ

 . ايعًِ وًٗا مل إٕ اؼزٟ ا٭١َ بٗا متض اييت ايكناٜا َٔ

 بؿكٝ٘ يٝػ ؾك٘ ساٌَ ب ايعًِ ٖشا ٚؾك٘ بايعًِ ايعٌُ املؿضٚض ؾكط ايعًِ ٠ضنج َغأي١ يٝغت املغأي١ إٔ سٍٛ ْزْزٕ ٚرا٥ُا-

 ايبعز نٌ بعٝز ٜهٕٛ ممهٔ ايٛاقع أصض عًٞ ا٭سهاّ تٓظٌٜ يف ؾكٝٗا يٝػ يهٓ٘ نًٗا ايؿك٘ نتب وؿغ ٜهٕٛ اإلْغإ ممهٔ

 املغًُني ساٍ يف ٜتهًِ إٔ ٚاملؿضٚض دزا نبري امل٪متض ٚنإ ؾٝذب ؾآتٛا ؾاعتشص ايؾ٨ٛٝ بعض ؾزعٞ نبري َ٪متض ٚعط يف صدٌ

 يهٔ تعضؾٗا ٫ ايٓاؼ دزٜز ؽ٤ٞ عٔ تهًِ خريا اهلل دظاٙ بايتكغٝط ايبٝع عٔ تهًِ ايكغط بٝع ؾك٘ يف َج٬ ؾتهًِ سٝٓٗا

 ٜٚشٖب قن١ٝ عٔ ٜغأٍ نإ َا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ؾايٓيب َكاٍ َكاّ ؾًهٌ ايكن١ٝ ٖشٙ يف ايه٬ّ ٜغتًظّ ٫ اؿاٍ َكتنٞ

 . آخضٟ قن١ٝ إيٞ
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  اـًل سغٔ َع٘ ٚهُع ايؿك٘ هُع اإلْغإ ؽٌٝ-

 اـًل  سغٔ ؾأٜٔ غًع١ عٓزِٖ ؽز٠ عٓزِٖ ايؾ٨ٛٝ بعض إٔ ٜكٍٛ ايٓاؼ بعض

 ٙعٓز ايعًُا٤ ٚبعض ٚسزت٘ ؽزت٘ عًٞ تقرب إٔ ٫ٚبز يٝعًُو أْت أدًو َٔ ايٛايب أدٌ َٔ ٖشٙ ٚايػًع١ ايؾز٠ ٫: ْكٍٛ

 ؾأْت َٓو  عريدٛ َاسا ؾايؾٝذ ايٛايب َقًش١ باب َٔ ٜهٕٛ ايًٛب١ عًٞ ٜؾز ؽٝذ ؾأٟ ايٛايب َقًش١ باب َٔ ٚؽز٠ سز٠

 ؾع٬ق١ تؿامٌ ٚيٝغت تهاٌَ ع٬ق١ ٚاملعًِ ايٛايب بني ؾايع٬ق١ تعاْٚٛا باب َٔ ا٭َض إمنا طبعا ٫ ايزصؼ أخض أدض تعٛٝ٘ ئ

 ايغؿ١ٓٝ ٖشٙ يف ّٜٛ نٌ ىضقٕٛ ٚاملؿغزٕٚ ايغؿ١ٓٝ عتػضم ايبعض بعنٓا ٜزٟ عًٞ ْأخش مل ٚيٛ ٚاسز٠ را٥ض٠ يف أْٓا بٝٓٓا

 َٔ املغًُٕٛ ٜغتؿل مل ٚإٕ َغًِ يهٌ بايٓقض ْكِ مل ٚإٕ باملعضٚف با٭َض ْكِ مل ٚإٕ ٚاسز٠ عؿ١ٓٝ َنت عًٞ ٚنًٓا خضقا

 ْٝت٘ عًٞ ٜبعح ٚايهٌ عٛا٤ ٜهٕٛ ٚايهٌ ٜػضم ايهٌ عًٝٗا َٔ نٌ غضم ايغؿ١ٓٝ ٖشٙ غضقت ٚيٛ ٫ٚبز ايغؿ١ٓٝ عتػضم غؿًتِٗ

 . تأ٬َت إيٞ ؼتاز ؾايكن١ٝ

 :ؾكٗٛا إسا أخ٬قا أساعٓهِ إع٬َا خرينِ ْكٍٛ**

 هلل تٛامعا ايٓاؼ أنجض ايعامل ؾع٬ تٛامعا ؾٝظرار عًُ٘ ٜهغضٙ ايقارم ؾايعامل اـًل ٚسغٔ ٚايتك٣ٛ ايٛصع ٜبًؼ ايؿك٘ إٔ قًٓا

 ايعًِ َٓظي١ يتعًِ( ايعًُا٤ عبارٙ َٔ اهلل ىؾٞ إمنا) ٚدٌ عظ

 َٔ باهلل ْعٛس بعض ؾٛم بعنٗا ظًُات ؾاؾٌٗ ايعًُات يف أٚغٌ نًُا دا٬ٖ اإلْغإ نإ ٚنًُا ظ١ًُ ٚاؾٌٗ ْٛص ايعًِ

 ْغب إسا ٚاؾاٌٖ ٜؿضح عامل عًٝ٘ قٌٝ يٛ داٌٖ ٖٛ بشيو ؾضح ايعًِ إيٞ ْغب إسا اؾاٌٖ سيو قبٌ يهِ قًت نُا ٚيشيو اؾٌٗ

  يشيو وظٕ ٚيهٔ داٌٖ أْ٘ ٜعًِ أْ٘ َع وظٕ داٌٖ أْ٘ ٜعًِ ٖٚٛ اؾٌٗ إيٞ

 

 قاٍ ٚدٌ  عظ اهلل إيٞ أسب ا٭رٜإ أٟ: ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ع٦ٌ قاٍ عُٓٗا اهلل صمٞ عباؼ ابٔ عٔ -220/287

  ايغُش١ اؿٓٝؿ١ٝ

 :اؿٓٝؿ١ٝ

 ٚدٌ عظ اهلل عًٞ ٚأقبٌ نً٘ ايؾضى عٔ أعضض أْ٘ أٟ ايؾضى عٔ تٛسٝزباي املا٥ٌ: ٖٛ ٚاؿٓٝـ ايغ٬ّ; عًٝ٘ إبضاِٖٝ ١ًَ ٖٞ 

  ٚعبارت٘ بتٛسٝزٙ
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  املٌٝ ٖٛ اؿٓـ أفٌ ٭ٕ اؿل إيٞ ايباطٌ عٔ ملًٝ٘: سٓٝؿا ايغ٬ّ عًٝ٘ إبضاِٖٝ ٚمسٞ

 ملا  اإلع٬ّ:  ٖٛ ٚدٌ عظ اهلل إيٞ رٜٔ ؾأسب ..  ايغٗٛي١ عًٞ َب١ٝٓ أٟ ايغ١ًٗ ٖٞ أٟ :ٚايغُش١

 ٚيشيو خٛأ ٚدٌ عظ اهلل َضار ٜؿُٕٗٛ ايشٜٔ ِٖ ايبؾض تؾزر; ؾٝ٘ يٝػ ايزٜٔ َٚٝغٛص٠ ع١ًٗ أسهاّ نًٗا أسهاَ٘ ٭ٕ ت٘يغٗٛي 

 عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ن٬ّ يف ٫ٚ ٚدٌ عظ اهلل ن٬ّ يف ٚيٝػ أْت ؾُٗو يف ؾايعٝب ايٓك يف ٚيٝػ ؾُٗو يف ايعٝب ْكٍٛ

  ٚعًِ ٚفشب٘ آي٘ ٚعًٞ

  ٚملا  اإلع٬ّ رٜٔ ٚدٌ عظ هللا إيٞ رٜٔ أسب إسٕ***

 خري) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايضعٍٛ قاٍ ٚنُا ٚايٝغض ايغٗٛي١ َٔ عًٝ٘ ٜرتتب ملا( ٚدٌ عظ اهلل إيٞ قبٛب١ نًٗا ايزٜٔ دقاٍؾ)

 ( أٜغضٙ رٜٓهِ

 ٚاسز ايزٜٔ يف ا٭فٌ َتعزر٠ أرٜإ ٖٓاى يٝػ: اهلل إيٞ ا٭رٜإ أسب ُٖا***

  اإلع٬ّ: اهلل إيٞ ايؾضا٥ع أسب.  ٥عايؾضا: مبعين ٖٓا ايزٜٔ أَا

 أرٜإ ٖٚٓاى سضؾت ٚايٓقضا١ْٝ سضؾت ايٝٗٛر١ٜ ٭ٕ اإلع٬ّ إ٫ باط١ً ايغُا١ٜٚ ا٭رٜإ نٌ: مساٟٚ رٜٔ ْكٍٛ إٔ ٜقض ٫***

 قًت ؾًٛ مسا١ٜٚ أرٜإ عًٝٗا ْكٍٛ إٔ ٜقض ٫ سيو ٚأؽباٙ ناجملٛع١ٝ ايبؾض فٓع َٔ أرٜإ ٚتعايٞ تباصى اهلل عٓز َٔ يٝغت

  ايؾضا٥ع مبعين ا٭رٜإ تكٍٛ

  املٝغٛص٠ ايغ١ًٗ اـقاٍ َٔ ؾٝ٘ ملا اإلع٬ّ: اهلل إيٞ رٜٔ ؾأسب

 

 ٚصعٛي٘ اهلل: قايٛا ايٓاص  ٜزخٌ َا أنجض َا تزصٕٚ: ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ قاٍ :قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ- 222

   أعًِ

  اـًل ٚسغٔ اهلل تكٟٛ: اؾ١ٓ ٜزخٌ َا أنجض ٚ. ٚايؿِ ايؿضز ا٭دٛؾإ: قاٍ

 املغأي١ ـٛٛص٠ عٝأتٞ ملا اْتباٖ٘ ٚتًؿت يًُغتُع تٓبٝ٘ ؾٝٗا ٖشٙ ايغ٪اٍ فٝػ١ إٔ ٚقًٓا ٜغأٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٖٓا** 

 َا إيٞ ٜٓتبٗٛاٚ يًٝتؿتٛا أفشاب٘ ٜغأٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب نإ َا ٚنجريا املؿًػ  َٔ أتزصٕٚ َجٌ ؾٝٗا تتهًِ اييت

  ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ٜكٍٛ
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 . أرب ٖٚشا: أعًِ ٚصعٛي٘ اهلل قايٛا**

 ن٬ّ هلِ ايعًُا٤ ٚطبعا َات قز ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ٚايضعٍٛ أعًِ ٚصعٛي٘ اهلل أقٍٛ نٝـ إؽهاٍ ؾٝٗا أعًِ ٚصعٛي٘ اهلل ٚن١ًُ

 . ايكن١ٝ ٖشٙ يف

 . خ٬ف ؾٝٗا يٝػ أعًِ اهلل ْكٍٛ إٔ

 :أعًِ ٛي٘ٚصع اهلل أَا

 ا٭َٛص يف ايزٜٔ أَض يف نإ إٕ أَا أعًِ; اهلل تكٍٛ ٚصعٛي٘ تكٍٛ إٔ هٛط ٫ ايزْٝا أَض يف نإ إٕ قاٍ ؾقٌ ايعًُا٤ بعض 

 تباصى اهلل عٔ بًػٓا ايشٟ ٖٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٭ٕ أعًِ ٚصعٛي٘ اهلل تكٍٛ إٔ هٛط ٚبايؾضٜع١ بايزٜٔ املتعًك١

 ايه٬ّ ٖشا ي٘ تكٍٛ ممهٔ ايٓاؼ بعض ٭ٕ ايٓاؼ بعض عًٞ تؾٛـ ٫ ست٢ ؾشغٔ أعًِ اهلل قًت ٚإٕ ًلاـ َٔ َضارٙ ٚتعايٞ

  ٚرٜٔ رْٝا ؽ٤ٞ نٌ يف ا٫عتكار ٖشا ٜعتكزٚا إٔ املُهٔ َٚٔ تؾٜٛؿ ي٘ ؾٝشزخ

  ٜعًُٕٛ ٫ ؾُٝا خٛمِٗ ٚعزّ عِٓٗ اهلل صمٞ ايقشاب١ أرب ؾؿٝ٘-

 ٜزخًٕٛ أيؿا عبعني أَيت َٔ ٜزخٌ ٚسزٜح بعض بعنِٗ ٚعأيٛا ادتٗزٚا بادتٗار يهٔ خامٛا ِٖ غزا ايضا١ٜ ٭عٛني ٚايزيٌٝ

 املشانض٠ باب َٔ نإ ٖشا ادتٗارِٖ َع ٚيهِٓٗ هتٗزٕٚ  ؾبز٤ٚا أٚي٦و يف ايٓاؼ ؾداض عشاب عابك١ ٫ٚ سغاب بػري اؾ١ٓ

 ؾبزأ يٓا  فؿِٗ ِٖ َٔ اهلل صعٍٛ ٜا ؾكايٛا ١ثاْٝ َض٠ عًِٝٗ رخٌ عٓزَا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب إيٞ ايعًِ ٖشا ٚنايٛا ٚ

  ٖ٪٤٫ ٜقـ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب

 :ٚايؿِ ايؿضز ا٭دٛؾإ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ؾكاٍ***

  فشٝض ٚنً٘ ٚايؿِ ايؿضز ٚقٌٝ ٚايؿِ ايبٛٔ ٚقٌٝ َعا ٚايؿضز ايبٛٔ ا٭دٛؾإ عًٞ ٜكاٍ 

 ايعؿٛ اهلل ْغأٍ ٚايؿضز ٚايؿضز; ايؿِ ايٓاص ايٓاؼ ٜزخٌ َا أنجض يشيو غًُنيامل أعضاض يف ٜٚكع ٜػتاب بايؿِ اؿضاّ ٜأنٌ بايؿِ-

 . ايظْا دضمي١ ٖشٙ ٚايعاؾ١ٝ

  :اؾ١ٓ ٜزخٌ َا أنجض َٚا***
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 إٔ اهل٬ى طضٜل ايؿِ طضٜل عٔ اؿضاّ ٚتأنٌ املغًُني أعضاض يف بًغاْو ؽٛض إٔ اهل٬ى ؾغبٌٝ ايٓذا٠ عبٌٝ هلِ ٜبني

 اهلل تكٟٛ ايٓذا٠  عبٌٝ ٖٛ َا ايٓذا٠ عبٌٝ ٚبني بٛٔ َٚا َٓٗا ظٗض َا ايؿٛاسؿ تأتٞ إٔ ٚتعايٞ صىتبا اهلل سضَات تٓتٗو

 اـًل ٚسغٔ

  اـايل َع املعا١ًَ سغٔ إيٞ إؽاص٠ ؾٝ٘ اهلل ؾتكٟٛ-

 .َٚعضٚف عٓ٘ ْٗٞ عُا ٜٚٓتٗٞ ب٘ أَضٙ َا مجٝع ٜأتٞ بإٔ

 ٚأععِ أعًٞ َٔ ايتك٣ٛ َٚٓظي١ عبشاْ٘ عشاب٘ َٔ تكٝو ٚقا١ٜ ايٞٚتع تباصى اهلل عشاب ٚبني بٝٓو ػعٌ إٔ :ايتك٣ٛ َعين 

 ايعبز إميإ تك٣ٛ ٜعين بايتك٣ٛ َضتب١ٛ أْٗا ػز نًٗا ايعبارات تتكٕٛ يعًهِ قاٍ ايقّٛ ٚدٌ عظ اهلل ؾضض ملا ٚيشيو املٓاطٍ

 . ؽ٤ٞ نٌ يف ٚتعايٞ تباصى اهلل َضاقب١ إيٞ ٜقٌ ست٢

 سغٔ ٚايزٜٔ ايزْٝا خريٟ بني ػُع ٖهشا اـًل َع املعا١ًَ إيٞ إؽاص٠ اـًل ٚسغٔ اـايل عَ املعا١ًَ إيٞ إؽاص٠ اهلل ؾتك٣ٛ-

 طضٜل بني ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ؾايٓيب اؾ١ٓ ايٓاؼ ٜزخٌ َا أنجض ٖٚشا اـًل َع َعا١ًَ ٚسغٔ ٚتعايٞ تباصى اهلل َع َعا١ًَ

 ٚسغٔ اهلل تك٣ٛ اؾ١ٓ ايٓاؼ ٜزخٌ َا ٚأنجض ٚايؿضز ايؿِ ايٓاص ايٓاؼ ٜزخٌ َا أنجض اهل٬ى عبٌٝ ايٓذا٠ طضٜل بني ثِ اهل٬ى

 . اـًل

  ايًغإ عًٞ ٜؾتٌُ ايؿِ

 ٚمل أؽٝا٤ ؾٝ٘ ايكًب ٖشا نإ ؾإٕ ايٓاطل ٖٛ ايًغإ.  ايًغإ إ٫ عٓٗا ٜعرب ٫ أؽٝا٤ ؾٝ٘ ايكًب اؾٓإ ٚتضمجإ ايبٝإ أرا٠ ٖٚٛ

 أْؿغهِ يف َا تبزٚا إٕ) اإلع٬ّ فزص يف نإ ٚيشيو ْؿغ٘ يف املغأي١ ٖشٙ ٜهٔ ٭ْ٘ ي٘ عكاب ٫ٚ ي٘ سْب ٫ بًغاْ٘ عٓٗا ٜعرب

 (اهلل ب٘ واعبهِ ؽؿٛٙ أٚ

  املغأي١ ؽز٠ َٔ صنبِٗ عًٞ دجٛا صنبِٗ عًٞ دجٛا ست٢ عِٓٗ اهلل صمٞ ايقشاب١ عًٞ سيو ؾؾل سيو عًٞ اٯٜات ٖشٙ ْٚظيت 

 إٔ أصار ٚيهٔ ْعِ هلِ قاٍ َا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب صر إيٞ اْعضٚ يًكن١ٝ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ع٬ز إيٞ اْعض

 ىايـ نإ ٚإٕ ست٢ َٓ٘ اؿه١ُ َا تعًِ مل ٚيٛ ست٢ ايتغًِٝ إ٫ يو يٝػ ٚتعايٞ تباصى اهلل عٓز َٔ دا٤ إسا ايه٬ّ إٔ ٜ٪ربِٗ

 ملٛعٞ إعضا٥ٌٝ بٓٛ قايت نُا قًتِ أنرب اهلل ؾكاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ْٗضِٖ ايتغًِٝ َٔ يو ٫بز عكًو ٚىايـ ٖٛاى

 يف أؾهض إٔ ٫بز ٜكٍٛ اهلل قاٍ ي٘ تكٍٛ ايٓاؼ بعض ٚتعايٞ تباصى اهلل عٓز َٔ ايه٬ّ ٭ٕ ٚأطعٓا مسعٓا قٛيٛا ٚعقٝٓا مسعٓا
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 ؾكاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب أَض ٫ٚ ٚدٌ عظ اهلل ٭َض تغًِٝ ٜٛدز ٫ َػًٛط ؾُٗو أْت ٜكٍٛ اهلل قاٍ تكٍٛ ا٭ٍٚ ايكن١ٝ

 ؾٓظٍ ٚأطعٓا مسعٓا قايٛا عِٓٗ اهلل صمٞ ايقشاب١ إٔ سيو َٔ ا٭عذب ٚأطعٓا مسعٓا قٛيٛا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب

 ْٗاِٖ أٚ قضعِٗ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب إٔ باب َٔ قايٖٛا َا بقزم ٚأطعٓا مسعٓا قايٛا أِْٗ سيو َع٢ٓ اؿاٍ يف ايتدؿٝـ

 تباصى اهلل عًِ ؾًُا ٚأطعٓا مسعٓا قٛهلِ يف نإ ٚايتغًِٝ ايضما نُاٍ إمنا ٫ سيو عٔ صامني يٝغٛا ِٖٚ عٓاٚأط مسعٓا قايٛا أٚ

. انتغبت َا ٚعًٝٗا نغبت َا هلا ٚععٗا إ٫ ْؿغا اهلل ٜهًـ ٫ ايتدؿٝـ أْظٍ ٚأطعٓا مسعٓا قٛهلِ يف ْٛاٜاِٖ فزم ٚتعايٞ

 نٓت إٕ صعٛي٘ قاٍ اهلل قاٍ إيٞ اْعض اإلهل١ٝ ا٭ٚاَض إيٞ اْعض ٫  أّ ٚتعايٞ اصىتب اهلل إيٞ أَضٙ ٜغًِ ممٔ أْو تعضف إٔ أتضٜز

 ٫بز ْتٓاقؿ إٔ ٫بز قًت ٚقؿت ٚإٕ ايقارقني امل٪َٓني َٔ أْو ؾاعًِ ٖٛاى ىايـ ا٭َض نإ ٚإٕ ست٢ ٚأطعٓا مسعٓا ٜكٍٛ ممٔ

 .  ؾٝو ايشٟ املضض ٖشا َٔ ْؿغو تعاجل إٔ ٫بز خًٌ ؾٝو إٔ اعضف ٜٚؿعٌ يٝؿعٌ خًك٘ صبٓا ٚايعكٌ ا٭ٍٚ عكًٞ أعضض إٔ

 بني مما أبعز ايٓاص يف بٗا ٣ٜٛٗ با٫ هلا ًٜكٞ ٫ اهلل عدط َٔ بايه١ًُ يٝتهًِ ايعبز إٔ) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب أخرب-

 ؽ٤ٞ أخٛض ؾع٬ ايًغإ( ٚاملػضب املؾضم بني أبعز ايٓاص يف بٗا ؾ٣ٛٗٝ بًػت َا تبًؼ إٔ ٜعٔ َا)ايجاْٞ اؿزٜح( ٚاملػضب املؾضم

  ايًغإ; ٖٛ دغزى يف

 عٛصاتِٗ تتبعٛا ٫ٚ املغًُني تػتابٛا ٫ قًب٘ يف اإلميإ ٜزخٌ ٚمل بًغاْ٘ آَٔ َٔ َعؾض ٜا)ٜكٍٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ٚايٓيب

 اهلل أسقاٙ ْغٝا; صبو نإ َٚا( بٝت٘ دٛف يف ٚيٛ ٜؿنش٘ عٛصت٘ اهلل تتبع َٚٔ عٛصت٘ اهلل تتبع املغًِ أخٝ٘ عٛص٠ تتبع ؾُٔ

  تهتب; أف قًت يٛ قاٍ ايعًُا٤ بعض ست٢ عتٝز صقٝب يزٜ٘ إ٫ قٍٛ َٔ ًٜؿغ َا ْٚغٛٙ;

  ٜهتب  املباح ٌٖ

 ساؾغ امل٪َٓني َٔ نٓت ٚتعايٞ تباصى اهلل افٛؿٞ ممٔ نٓت إٕ ٚؾ١ٓٛ سنا٤ فاسب نٓت ؾإٕ عًٝو ٜغٛض ؽ٤ٞ نٌ ٜهتب ْعِ

 إٔ اـريإ نار ; ايٓاؼ ؿّٛ عًٞ ٚتتػش٣ تؿٛض ٚأْت عكٛص عبع ايًغإ ٭ٕ ٝوؿٝ بني عبعو ايعنٛ ٖشا ايًغإ ٖشا عًٞ

 اـريإ نار ع٢ٓ ٜعؿٛ ٚاهلل أتهًِ تكٍٛ ست٢ ْغب ٫ٚ سغب خًك٘ َٔ أسز ٚبني اهلل بني يٝػ أْ٘ يتعًِ ٚعُض بهض أبٛ ًٜٗها

 ؾأٜكعاٙ ٚعؿض غظٚ يف ِٖٚ( بٝت٘ يف ْا٥ِ نأْ٘)٘بٝت ّْٛ ٜٓاّ إْ٘ ْا٥ُا نإ هلُا ـارّ يقاسب٘ أسزُٖا قاٍ ملاسا  ًٜٗها إٔ

 قز هلُا ٚقٌ إيُٝٗا اسٖب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ي٘ ؾٝكٍٛ بٛعاّ ا٥تٓا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل يضعٍٛ اسٖب ي٘ ؾكا٫

 صمٞ ٚعُض بهض أبٛ ؾنٌ ْٚض٣ باؾ١ٓ ٜٚبؾضٕٚ عِٓٗ اهلل صمٞ اؾ١ٓ يف ٚعُض اؾ١ٓ يف بهض أبٛ ٭سز قابا٠ ٫ ا٥تزَتُا
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 أخٝهُا ؿِ أص٣ إْٞ إ٥تزَتُا يكز هلُا ٚقٌ إيُٝٗا اسٖب ٜكٍٛ يشيو ٜػنب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب سيو َٚع عُٓٗا اهلل

 هلُا اسٖب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ي٘ ؾكاٍ باطٌ عًٞ أبزا ٜغهت نإ َا ٚأَٞ ٖٛ بأبٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ثٓاٜانُا بني

 ؾ٬ سيو َٔ باهلل ْعٛس ايٛطص يف متاَا ناملتهًِ ايغانت املغتُع إٔ عًٞ ريٌٝ ؾٝ٘ ٖٚشا ٚاسز املتهًِ إٔ َع َتُاا٥تز يكز هلُا ٚقٌ

 يف عُا ٜرتدِ َا ٖٚٛ ايبٝإ أرا٠ ٖٚٛ عنٛ أخٛض ٖٛ ايًغإ ٚيشيو بشيو تغتُتع ٚأْت أَاَو ايٓاؼ ٜػتاب أسز إٔ تؿضح

 اهلل صمٞ َغعٛر ٚابٔ عُض ابٔ ;ن٬ّ تٓزّ إٔ قبٌ َٔ تغًِ ؽض عٔ اعهت ِتػٓ خريا قٌ ايًغإ عنٛ أخٛض نإ يشيو ايكًب

 أنجض ٜكٍٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ مسعت قاٍ تكٛي٘ ن٬ّ أّ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب َٔ مسعت٘ ن٬ّ ٖشا قاٍ عُٓٗا

 عٔ ٚتتٛصع اؿضاّ تؾضب ٫ ممهٔ ضاّاؿ عٔ بقضى تػض ممهٔ ايًغإ يف ٚاملعافٞ ايشْٛب ؾأنجض يغاْ٘ يف آرّ ابٔ خٛاٜا

 . ٚتعايٞ تباصى اهلل سضَٗا نجري٠ أؽٝا٤

 ايؾكا٠ٚ أعباب ٚأنجض اـًل ٚسغٔ ايتك٣ٛ بني اؾُع ا٭بز١ٜ ايغعار٠ أعباب ٚأنجض ٚايؿضز ايؿِ ايٓاص ايٓاؼ ٜزخٌ َا ؾأنجض

  ٚايؿضز ايؿِ َغا٨ٚ بني اؾُع ايغضَز١ٜ

  ايغهٛت  أّ أؾنٌ رياـ يف ايه٬ّ ٌٖ ايعًُا٤ ٚتهًِ-

 مل إٕ أَا سيو ؽاب٘ َا أٚ ٚعغ يف نإ إٕ أؾنٌ باـري ايه٬ّ َغًِ نٌ ْٚقض٠ املٓهض عٔ ٚايٓٗٞ باملعضٚف ا٭َض باب يف يٛ

  لا فُت َٔ ٜهٕٛ ايه٬ّ ٖشا َٔ َقًش١ ٖٓاى ٜهٔ

  غاْوي عًٝو أَغو قاٍ ايٓذا٠  َا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٜغأٍ ايقشابٞ ايٓذا٠  َا-

 ٭ٕ ايؿنت طَإ يف ٫عُٝا خ٦ٝٛتو عًٞ ٚابو بٝتو ٚيٝغعو يغاْو عًٝو أَغو قاٍ ايٓذا٠  َا ايؿنت باب يف ٚمعٖٛا ايعًُا٤

 ث٬ثا يهِ نضٙ اهلل إٕ)ٜبني ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٚيشيو سقٕٛ تزى ممهٔ قًت نُا ايه٬ّ يف ايعٓإ ي٘ أطًكت يٛ ايًغإ

 اهلل نتاب يف املهضٚٙ( َهضٖٚا صبو عٓز ع٦ٝ٘ نإ سيو نٌ) سضّ مبع٢ٓ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب َٔ تقزص ملا ٚنضٙ ٚقاٍ قٌٝ

 بإمجاع قضَا أٟ َهضٖٚا صبو عٓز نإ سيو نٌ اؿضاّ مبع٢ٓ ٜهٕٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب َٔ ٜقزص ملا أٚ ٚدٌ عظ

 صمح١ أمحز اإلَاّ ٚنشيو سيو أسضّ ٜع٢ٓ سيو أنضٙ إْٞ ٜكٍٛ إن عٓزَا ايؾاؾعٞ اإلَاّ ايعًُا٤ ن٬ّ َٔ نجري ٚيف املؿغضٜٔ

  أعًِ ٚاهلل عًِٝٗ اهلل
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 ايٓاؼ ؾغهت ٖٓا ٖٚا ٖٓا ٖا َٔ نجري ْاؼ ا٭عضاب ٚدا٤ت ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب عٓز نٓت قاٍ ؽضٜو بٔ أعا١َ عٔ-223

 ٚمع اهلل عبار ٜا) ؾكاٍ بٗا بأؼ ٫ ايٓاؼ أَٛص َٔ أؽٝا٤ يف ٚنشا نشا يف سضز أعًٝٓا اهلل صعٍٛ ٜا:  ؾكايٛا غريِٖ ٜتهًُٕٛ ٫

 اهلل ؾإٕ تزاٚٚا اهلل عبار ٜا ْعِ) قاٍ أْتزا٣ٚ  اهلل صعٍٛ ٜا قايٛا( ًٖٚو سضز ايشٟ ؾشاى ظًُا أَضا اؾرتض اَضأ إ٫ اؿضز اهلل

 أع٢ٛ َا خري َا اهلل صعٍٛ ٜا قايٛا( اهلضّ)ٍقا اهلل  صعٍٛ ٜا ٖٛ َٚا قايٛا(  ٚاسز را٤ غري ؽؿا٤ ي٘ ٚمع إ٫ را٤ ٜنع مل ٚدٌ عظ

 (سغٔ خًل)قاٍ اإلْغإ 

  : ا٭عضاب دا٤ت-

 عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٜٚغأٍ اؿهِٝ ايبار١ٜ َٔ ا٭عضابٞ ٜأتٞ ست٢ ٜغهتٕٛ عِٓٗ اهلل صمٞ ايقشاب١ ٚنإ نجض٠ نجري ناْٛا

 ؾهُا سيو َٔ ٜتشضدٕٛ ؾهاْٛا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ٓيباي عًٞ ايغ٪اٍ يف أثكًٛا قز أِْٗ صأٚا ملا يشيو ٜغتُعٕٛ ِٖٚ ٚعًِ

 إٕ أؽٝا٤ عٔ تغأيٛا ٫ آَٓٛا ايشٜٔ أٜٗا ٜا)ؽ٤ٞ عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ ْغأٍ إٔ بايكضإٓ ْٗٝٓا نٓا أْػ أظٔ ٜكٍٛ

 ٜغأيٕٛ إٔ ٜتٗٝبٕٛ عِٓٗ اهلل صمٞ ايقشاب١ ؾهإ( عٓٗا اهلل عؿا يهِ تبز ايكضإ ٜٓظٍ سني عٓٗا تغأيٛا ٚإٕ تغ٩ٛنِ يهِ تبز

 اهلل فًٞ ايٓيب أٜزِٜٗ بني ٜٚغأٍ ٜأتٞ ايعاقٌ ا٭عضابٞ ٜٓتعضٕٚ ٚناْٛا اٯٜات ٖشٙ ْظيت ملا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ؾٝذٝب٘ ٚعًِ عًٝ٘

 فًٞ ايٓيب ٜغأيٕٛ بز٤ٚا ٚنشا نشا يف سضز اأعًٝٓ اهلل صعٍٛ ٜا ؾكايٛا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايضعٍٛ ٜزٟ بني ايكّٛ ٖ٪٤٫ ؾأتٞ-

  بٗا بأؼ ٫ ايٓاؼ أَٛص َٔ أؽٝا٤ يف ٚنشا نشا يف ٚطص عًٝٓا ٌٖ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل

 :اؿضز ٜكٛيٕٛ ايعًُا٤

 ْغا٤ اهلل ;ٚصسِ( سضز َٔ ايزٜٔ يف عًٝهِ دعٌ َٚا)ٜكٍٛ ٚدٌ عظ اهلل ٭ٕ اؿضز اهلل ٚمع اهلل عبار ٜا ؾكاٍ اينٝل ٖٛ 

 ٚتغأي٘ ايضداٍ ٚعط يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب عًٞ تزخٌ املضأ٠ ؾهاْت ايزٜٔ يف ٜتؿكٗٔ إٔ اؿٝا٤ ميٓعٗٔ نإ َا ا٭ْقاص

 فشٝض يف ٚاؿزٜح ايضداٍ ٚعط يف ٚناْت ٜغُعٓٗا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ْغا٤ ٚناْت اَضأ٠ رخًت ملا خقٛفٝاتٗا يف

 عا٥ؾ١ ؾايتشت طٜٓب ٚعٔ عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١ عٔ ٚصر ٚاؿزٜح غغٌ عًٝٗا أ٠املض استًُت ٤إسا اهلل صعٍٛ ٜا قايت َغًِ

 صأت إسا ْعِ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ؾكاٍ ايه٬ّ  ٖشا َجٌ أتكٛيني اَضأ٠ ٜا تكٛيني َا ٚقايت ٚدٗٗا ٚأراصت عٓٗا اهلل صمٞ
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 ٚيهٔ ايعًِ َٔ ميٓع اؿٝا٤ ٫ ٖٓا َٔ اخضدٞ أٚ ٝا٤اؿ ق١ًًٝ اَضأ٠ أْت هلا ٜكٌ ٚمل ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب أدابٗا املا٤

  باعتؿام١ تغأٍ إٔ هلا هٛط ؾاملضأ٠ ايعًِ َٔ ميٓع املشَّٛ اؿٝا٤ احملُٛر اؿٝا٤ ٚيٝػ املشَّٛ اؿٝا٤

 فًٞ ٓيباي قاٍ عًٝٓا ٚطص أٚ إثِ ؾٝ٘ ٌٖ ٚنشا نشا يف سضز َٔ ٖٓاى ٌٖ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ايٓاؼ ٖ٪٤٫ عأٍ ملا ؾٗٓا

  ظًُا اقرتض اَضأ إ٫ اؿضز اهلل ٚمع ٚيهٔ ٫ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل

 :اقرتض

 أعضاض يف ايٛقٛع َٔ ؽزٜز ؼشٜض ؾٝ٘ ٖٚشا تكٛع٘ ٚأْت طضٜا ؿُا نأْ٘ ٚاي١ُُٝٓ بايػٝب١ ٚقٛع٘ عضم٘ َٚٔ َٓ٘ ْاٍ أٟ 

 إٔ املُهٔ َٚٔ َٓ٘ تتػري ْٚؿغو تػنبع بغ٤ٛ سنضى أسزا إٔ تعًِ ٚيٛ باـري ايٓاؼ ٜشنضى إٔ ؼب أْت ٚطبعا املغًُني

 َٚٔ ٚاؿضز اينٝل َٔ بًػو َا عٝبًؼ ٭ْ٘ بغ٤ٛ أخٝو عٔ تتهًِ إٔ تهضٙ أْت نشيو بغ٤ٛ سنضى ٭ْ٘ عُضى طٍٛ تٗذضٙ

 . يشيو وظٕ إٔ املُهٔ َٚٔ ايػنب

  يؾضعٞا اؿهِ َعضؾ١ عًٞ اؿضل ؾٝ٘: تزاٚٚا اهلل عبار ٜا ْعِ قاٍ أْتزا٣ٚ اهلل صعٍٛ ٜا قايٛا-

  :اؿزٜح ٖشا يف-

 غري عًٞ ايكًب اعتُار َٔ ؾٝ٘ ملا َهضٚٙ ايتزا٣ٚ إٔ ٜكٍٛ ايعًُا٤ بعض ٭ٕ َهضٚٙ غري َباح ايتزا٣ٚ ٚإٔ ٚايع٬ز ايٛب إثبات

 ايٓؿع دًب يف ٚتعايٞ تباصى اهلل عًٞ ايكًب اعتُار ٖٚٛ ايتٛنٌ ٖشا ٜٓايف ٫ٚ با٭عباب ا٭خش باب َٔ ايتزا٣ٚ إٔ ْٚكٍٛ اهلل

 ايؾضع١ٝ با٭عباب ا٭خش َع اينض رؾع أٚ

 نُا اـُغ١ ايتهًٝؿ١ٝ ا٭سهاّ عًٞ ٚايتزا٣ٚ ي٘ اصدعٛا ٜهتٕٛٚ ٫ سزٜح يف رصعتٛٙ ايتزا٣ٚ ٚسهِ َباح باملباح ؾايتزا٣ٚ

 عابكا رصعتٛا

 :اهلضّ قاٍ اهلل صعٍٛ ٜا ٖٛ َٚا قايٛا ٚاسز را٤ غري ؽؿا٤ ي٘ ٚمع إ٫ را٤ ٜنع مل ٚدٌ عظ اهلل ؾإٕ-

 ٫ ٚيهٔ ايزْٝا َٔ اٯخض٠ إيٞ أقضب ٖٛ ؾٝهٕٛ ٜعكب٘ املٛت ٭ٕ   بايزا٤ ايغٔ نرب ؽب٘ ملاسا را٤  دعً٘ ملاسا. ايهرب ٖٛ اهلضّ 

 إْو) اهلل قاٍ ٚيهٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ يهإ بايبكا٤ أسل أسز ٖٓاى نإ يٛ املٛت َٔ أسزا ٜٓذ٢ إٔ أسز ٜغتٛٝع

 ( َٝتٕٛ ٚإِْٗ َٝت

 (سغٔ خًل)قاٍ اإلْغإ  أعٛٞ َا خري َا اهلل صعٍٛ ٜا يٛاقا
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 اـري َٔ ي٘ ٜٛدز ؾًِ قبًهِ نإ ممٔ صدٌ سٛعب) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ قاٍ: قاٍ ا٭ْقاصٟ َغعٛر أبٞ عٔ- 225

 َٓ٘ بشيو أسل ؾٓشٔ: ٚدٌ عظ اهلل ;قاٍ املعغض عٔ ٜتذاٚطٚا إٔ غًُاْ٘ ٜأَض ؾهإ َٛعضا ٚنإ ايٓاؼ ىايط صد٬ نإ قز أْ٘ إ٫

 (عٓ٘ ؾتذاٚطٚا

  قبًٓا نإ ممٔ صدٌ ساٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٜبني ٖٓا ايؿٛا٥ز ععِٝ اؿزٜح ٖشا-

  ؾٝ٘ بِٗ ْٚتؾب٘ اـري َٔ ٜؿعًٕٛ ناْٛا َا يٓؿعٌ قبًٓا نإ مبٔ ا٭َج١ً ٚمضب

 يٓا  ؽضع قبًٓا َٔ ؽضع ٌٖ: ؾٝٗا ع٪ا٫ ْغأٍ املغأي١ ٖٚشٙ

 عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٜنضبٗا نإ اييت ا٭َجاٍ مضب)يٓا ؽضع ؾتهٕٛ قبًٓا َٔ ؽضع يف تهٕٛ ا٭َجاٍ مضب املغأي١ ٖشٙ ٌٖٚ 

 ٜأتٞ مل إٔ يٓا ؽضع قبًٓا َٔ ؾؾضع ؽضعٓا َع تتعاصض ٫ أْٗا ٫عُٝا تهٕٛ ْعِ  (أٜنا يٓا ؽضع أٜنا يٓا تؾضٜع تهٕٛ ٌٖ ٚعًِ

  ىايؿ٘ َا ؽضعٓا ؾٝ٘

 : َٓٗا ايكاعز٠ ٖشٙ يف قٝٛرا ٚمع ٤ايعًُا بعض

 ايتُاثٌٝ أٚ ا٭فٓاّ مت أٚ ا٭فٓاّ َجٌ يٓا ؽضع تهٕٛ ٫ ٖشٙ يٓا ؽضع تهٔ مل يهٓٗا قبًٓا َٔ ؽضع يف ناْت اييت ا٭َٛص بعض-

 عٔ تٓٗٞ ؽضٜعتٓا دا٤ت صاعٝات ٚقزٚص ناؾٛاب ٚدؿإ متاثٌٝ َٔ ٜؾا٤ َا ي٘ ٜقٓعٕٛ ايغ٬ّ عًٝ٘ عًُٝإ ؽضع يف ناْت

  سيو ؽاب٘ َا أٚ متجا٫ مت ؾُٝٔ ايٛعٝز يف ٚصرت نجري٠ أسارٜح ٖٓاى( ايتُاثٌٝ تقٜٛض) ايٓشت

 بين يف أسزِٖ عًٞ ايقػري ايٛؿٌ باٍ إسا نإ: َجٌ بٗا ؽضعٓا يف ايتدؿٝـ دا٤ ٚيهٔ قبًٓا َٔ ؽضع يف ناْت أَٛص ٖٚٓاى-

 فًٞ ايٓيب ؾبني ا٭١َ ٖشٙ عٔ ٚاإلثِ اؿضز صؾع ٚدٌ عظ اهللٚ ايبٍٛ ٖشا َهإ باملكاصٜض أدغاَِٗ ٜكضمٕٛ ناْٛا إعضا٥ٌٝ

 يف ؽؿٝـ ؾٝ٘ ؾٗشا ايػغٌ أٚ ايٓنض نإ ٚعٛا٤ ٜػغٌ اؾاص١ٜ ٚبٍٛ ايٛعاّ ٜأنٌ مل إسا ٜٓنض ايػ٬ّ بٍٛ إٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل

 ايؿك٘ أفٍٛ باب يف املٍٛٛ ؽضسٗا املغأي١ ٖٚشٙ ا٭١َ ٖشٙ عٔ املغأي١ يف اؿهِ

 إيٝ٘ سٖب نُا سيو ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٜشنض نإ َا ٚنجريا ايضدٌ بٗشا املجٌ ٜنضب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ؾٗٓا--

 أ٫ ٜٓقضْا إٔ اهلل تزعٛ أ٫ اهلل صعٍٛ ٜا ٚقاٍ ايتعشٜب ؽز٠ َٔ صأٟ مما ا٭صت بٔ خباب امس٘ عِٓٗ اهلل صمٞ ايقشاب١ بعض

 ؾٝٛمع سؿض٠ ي٘ ؾٝشؿض( بايضدٌ)ٜ٪تٞ قبًهِ نإ ؾُٝٔ نإ قبً٘ نإ مبٔ املجٌ ي٘ ضبم ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ؾايٓيب يٓا تغتٓقض
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 ٚأٜنا َؾٗٛص; سزٜح.رٜٓ٘ عٔ سيو ٜقزٙ َٚا ٚععُ٘ ؿُ٘ بني اؿزٜز بأَؾاط ٚميؾط ْقؿني ؾٝؾل باملٓؾاص ٜ٪تٞ ثِ ؾٝٗا

 ثِ اعشكْٛٞ ثِ ؾاسضقْٛٞ َت أْا إسا ٭بٓا٥٘ ؾكاٍ قط خريا ٜعٌُ مل صدٌ قبًهِ نإ ؾُٝٔ نإ قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب

 نإ ؾُٝٔ نإ سزٜح أٜنا ; َؾٗٛص٠ قق١ ايبشض يف َٓ٘ ٚدظ٤ ايرب يف َٓ٘ دظ٤ ايرتاب ٖشا ٚؾضقٛا عافـ ّٜٛ يف سصْٚٞ

 :ايغابكني بكقك املجٌ ٜنضب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٖٚهشا;ؾهإ املبٝت آٚاِٖ ْؿض ث٬ث١ قبًهِ

 عًٝ٘ ْغري َٓٗادا أٜنا يٓا ٚتهٕٛ ٚعع١ عرب٠ يٓا يتهٕٛ 

 ا٭َِ َٔ قبًٓا نإ ؾُٝٔ نإ ايضدٌ ٖشا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب قق١ ايشٟ ايضدٌ ٖشا قق١ ايكقك ٖشٙ بعض ٚيف

 مل ٫ قاٍ ؽ٦ٝا  اـري َٔ أعًُت امل٥٬ه١ عأيٛٙ َغًِ يف صٚا١ٜ يف اـري َٔ ي٘ ٜٛدز مل قط خريا ٜعٌُ مل ٚيهٓ٘ ايغابك١

 ؾًِ ايضدٌ ٖشا عٔ ايتذاٚط ؾٝ٘ نإ ايعٌُ ٖشا ٚيهٔ ايعٌُ ٖشا يف نإ إ٫ ٚكقٛل اعتجٓا٤ ؾٝ٘ ٖٚٓا إ٫ ؽ٦ٝا اـري َٔ ٌُأع

  ع١ٓ يٓا ْعِ ع١ٓ  يٓا َٓٗاز  يٓا ٖٛ ٌٖٚ قبًٓا نإ ؾُٝٔ نإ ٖشا إٔ قًٓا ٚيهٔ بؿعً٘ ٜعشب

 ايتذاٚط ٖشا ٜٓؿع٘ ٌٖ ٜقًٞ ٫ ٚنإ ايزٜٔ عٓ٘ ٜغكط ٚنإ عغضامل عٔ ٜتذاٚط نإ ايٓاؼ عٔ ٜتذاٚط نإ صد٬ إٔ بؾضط ٚيهٔ

 يًق٠٬  تضن٘ َع املعغض عٔ

 ٖشا ٚعًُ٘ ايعٌُ عا٥ض ؾغز ؾغزت ٚإٕ ايعٌُ عا٥ض فًض فًشت ؾإٕ ف٬ت٘ ايكٝا١َ ّٜٛ املض٤ عًٝ٘ واعب َا أٍٚ ٭ٕ ٜٓؿع٘ ٫ 

 عٔ ٢ٜٗٓٚ باملعضٚف ٜأَض ٚنإ طٝبا نإ أْ٘ ٚتكٍٛ تتهًِ اؼايٓ نجري ايق٠٬ تضى خٛٛص٠ ؾٝ٘ ٖٚشا يًق٠٬ يرتن٘ َضرٚر ٜهٕٛ

 ؼت طبعا ٖٚٛ ا٭عُاٍ ٖشٙ ميشٛ يًق٠٬ تضن٘ ٚطبعا ٜقًٞ ٫ نإ يهٓ٘ ايبني سات ٜٚقًض دًغات يف هًػ نإ-املٓهض

 ؾإٕ ف٬ت٘ ايكٝا١َ ّٜٛ املض٤ عًٝ٘ واعب َا أٍٚ صٚا١ٜ ٚيف ي٘ غؿض ؽا٤ ٚإٕ عشب٘ ؽا٤ إٕ ٚدٌ عظ اهلل َؾ١٦ٝ ؼت املؾ١٦ٝ

 ٚدٌ عظ اهلل ٜتكبٌ ست٢ َقًٝا ٜهٕٛ إٔ ٫بز ٚيهٔ أٜنا يٓا ؽضع ٖشا ؾعٓزْا ٚخغض خاب ؾكز ؾغزت ٚإٕ ٚألض أؾًض قز فًشت

 .ايعٌُ ٖشا

 َٚا ٚايتذاص٠ ٚايزٜٓاص بايزصِٖ َعِٗ ٜتعاٌَ ايٓاؼ ٚعط يف نإ : ايٓاؼ ىايط صد٬ نإ قز أْ٘ إ٫ اـري َٔ ي٘ ٜٛدز ؾًِ-

  سيو ؽاب٘

  را٥ٓا ٚنإ. غٓٝا أٟ :َٛعضا ٚنإ

  املعغض عٔ ٜتذاٚطٚا إٔ غًُاْ٘ ٜٚأَض ايٓاؼ ىايط إٔ ع٬ق١ َا: املعغض عٔ ٜتذاٚطٚا إٔ غًُاْ٘ ٜأَض ؾهإ-
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 ٝتعغضؾ آدٌ مثٓٗا ٜهٕٛ مثٓٗا ٜأخش ٫ٚ عًع١ يو ٜبٝع إٔ املُهٔ َٔ ؾهإ سيو ؽاب٘ َٚا ٚايؾضا٤ بايبٝع ايٓاؼ ىايط أْ٘ قًٓا 

 َغأي١ َٓزٚح طبعا ٖٚشا ايزٜٔ ٖشا بعض أٚ ايزٜٔ ٖشا عٔ ٜتذاٚط ٖٛ نإ ايغزار يف اإلْغإ ٜتعغض ؾًُا ايغزار يف اإلْغإ

 اهلل ٚػاٚط لات٘ يف عببا ٚنإ ٚتعايٞ تباصى اهلل عٓز ععِٝ ؽإٔ ي٘ ٖشا ايزٜٔ ٖشا ٜغكط أْ٘ نْٛ٘ ايضدٌ هلشا قُٛر٠

 .  عٓ٘ ٚتعايٞ تباصى

 :ملغأي١ ْتٛضم ممهٔ ٖٚٓا-

 إٔ يٞ هٛط ؾٌٗ َعغضا صأٜتو ٚأْا املاٍ طنا٠ خضٚز ٚقت ؾأتٞ( َا٫ عٓزى يٞ أْا َج٬)آخض صدٌ عًٞ رٜٔ ي٘ نإ صد٬ إٔ يٛ 

 ٫  أّ املاٍ طنا٠ َٔ ٚأسغب٘ ايزٜٔ ٖشا أعكط

 أٚ ايغًع١ ٖشٙ َٓو أخش ٚعٓزَا ب١ٝٓ ؽضز إٔ ٫بز املاٍ طنا٠ ٭ٕ املاٍ طنا٠ َٔ ايزٜٔ ٖشا تغكط إٔ يو هٛط ٫. ٫ ي٘ ْكٍٛ 

 إٔ يو هٛط ٚيهٔ املاٍ طنا٠ َٔ ايزٜٔ ٖشا تغكط إٔ يو هٛط ؾ٬ املاٍ طنا٠ ب١ٝٓ تكضم٘ مل ايكضض ٖشا َٓو اقرتض عٓزَا

 ٜتأخض إٔ املُهٔ َٔ ايٓاؼ بعض ؾٝ٘ ;ٚطبعا املعغض عٔ ايتذاٚط باب َٔ ٖٚشا عًٝ٘ بٗا تتقزم ايقزقات َٔ فزق١ ػعً٘

 ٖشٙ يف صعا عًٝ٘ ٭خش َج٬ بٓو يف ٚمعٗا أٚ ػاص٠ يف املاٍ ٖشا ٚمع يٛ أْ٘ عذ١ ايزٜٔ يف ؾٝظٜز ايغزار عٔ املزٜٔ

 إٔ يو هٛط ٫ ع١ٓ عؾضٜٔ أٚ عٓني عؾض دًػ يٛ ست٢ ٫ ي٘ ْكٍٛ ايزٜٔ يف ؾٝظٜز املعغض ٖشا ايزٜٔ ؾٝٗا عز َا اييت ايؿرت٠

 أْو باب َٔ ٚايقؿض ايعؿٛ باب َٔ ٖٚشا املاٍ ٖشا يظار َا َهإ يف ٚمعت٘ يٛ أْو اعتكزت أْو يٛ ٚست٢ َايو عًٞ طٜار٠ تأخش

 عٔ اؿضز صؾع إيٞ تتؾٛف ٚايؾضٜع١ ايؾضٜع١ دا٤ت ٚيشيو ظًِ ؾٝ٘ ٖشا إٔ تكٌ ٫ٚ املز٠ نايت يٛ ست٢ أعٛٝت َا إ٫ تأخش ٫

 .ايٓاؼ

 عًٝ٘  طنا٠ ؽضز إٔ ًٜظَو ٌٖ اؿٍٛ عًٝ٘ اٍس إسا املزٜٔ عٓز أٚ املعغض عٓز ايشٟ املاٍ ٖشا إٔ يشيو 

 : ؽكني سٚ أْٗا ْكٍٛ املكضٚض املاٍ عًٞ املاٍ طنا٠ إخضاز قن١ٝ ٚ 

 سني بعز ٚيٛ ٚعريرٙ ت١ُٝٝ بٔ اإلع٬ّ ؽٝذ ٜغُٝ٘ نُا ٧ًَ غين صدٌ َٛعض صدٌ عٓز املاٍ أٚ ايكضض ٜهٕٛ إٔ إَا: ا٭ٍٚ ايؾل

  يغزارا ٜغتٛٝع ٫ َعغض صدٌ َعغض عٓز ٜهٕٛ أٚ

 عاّ نٌ املاٍ طنا٠ عًٝ٘ ؾتدضز ٧ًَ عًٞ نإ إٕ أْ٘: ايعًِ أٌٖ أقٛاٍ َٔ ٚايضادض
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 عًٞ ايتٝغري باب َٔ ٖٚشا ؾكط ٚاسزا عاَا عٓ٘ ٚؽضز قبنت٘ إسا إ٫ املاٍ ٖشا عًٞ املاٍ طنا٠ ؽضز ٫ َعغض عًٞ نإ إٕ إَا-

  املهًؿني

 :ايبٓٛى يف ٜٚنعٗا عٓزٙ ٜأخشٖا بٞاؿظ ٚاجملًػ ايكقض عًٞ تٛطع اييت ا٭َٛاٍ قن١ٝ-

 ٖشا ٜكٛيٕٛ ايعًُا٤ يشيو سك٘ َٔ يٝػ ٖشا ايٛصث١ عٔ املاٍ ٖشا وذب إٔ سك٘ َٔ ؾًٝػ املاٍ ٜأخش إٔ ٚدٛص ظًِ ٖشا ْكٍٛ 

 .َػقٛب َاٍ غقب

 . َاي٘ طنا٠ ىضز اؿٍٛ عًٝ٘ ٚساٍ ايٓقاب بًؼ إسا   َاي٘ طنا٠ ىضز ٌٖ 

  ٫  أّ بُٓا٥٘ ٜكبً٘ ٌٖ املاٍ ٖشا قبض عٓز 

 إٔ سكٞ َٔ ٌٖ ايػافب عٓز املاٍ ٖشا منٞ أٟ)ؾكط بأفً٘ ٜضر أّ بُٓا٥٘ ٜضر ٌٖ املػقٛب املاٍ ايعًُا٤ ٜغُٝٗا َغأي١ ٖشٙ

 ٜضر ؾاملػقٛب بُٓا٥٘ املاٍ ٖشا ٜغرتر أْ٘ اؿٓاب١ً ٚعٓز ايؿكٗا٤ عٓز خ٬ف ؾٝ٘  (ؾكط َايٞ أعرتر أّ بُٓا٥٘ املاٍ ٖشا أعرتر

 ; ايضب١ٜٛ ايبٓٛى يف نإ ٚيٛ ست٢ إصارتٞ بػري عين غقب غقبت٘ ٭ْو ملا  بُٓا٥٘

  ايؿكٗٞ; اجملُع قٍٛ ٖٚشا بايظٜار٠ بايُٓا٤ ٜتقزم بٌ بُٓا٥٘ املاٍ ٖشا ٜغرتر إٔ ي٘ هٛط ٫ آخض قٍٛ

  املغأي١ يف ثايح قٍٛ ٖٓاى

 ٜٚأخش بايظٜار٠ ؾٝتقزم ٦ًَٝا غٓٝا نإ إٕ أَا ب٘ ٜغتؿٝز إٔ هٛط املاٍ ٖشا إيٞ ٚوتاز َعزَا ؾكريا نإ يٛ أْ٘ ٚعط ٖٚٛ

 .بايقٛاب أعًِ ٚاهلل إيٝ٘ منٌٝ َا ٖٚشا ا٭فٌ

 َعغضا نإ ؾإٕ( يهِ خري تقزقٛا ٚإٔ) بعزٖا ٚدٌ عظ اهلل قاٍ ٚيشيو( َٝغض٠ إيٞ ؾٓعض٠) ٜٓعضٙ َعغض أْ٘ صد٬ عًِ إسا ؾهإ-

 ايتُٝٝظ تغتٛٝع تعز مل اٯٕ ؾأْت ايٓقابني يهجض٠ ايظَإ ٖشا يف ماعت املعاْٞ ٖشٙ طبعا املاٍ ٖشا مبجٌ تقزقت نأْو تقزم

 املاٍ ٖشا يف تؿضٜٛ٘ بغبب َعغض ٖٛ أّ عٓ٘ غقب إصارت٘ بػٞ َعغض ٖٛ ٌٖ ؾع٬ عٓ٘ عتغكط َٔ ؾأْت ; ٚايقارم ايٓقاب بني

 سل يف ؾضط يٛ ٛبٝباي َجٌ: ٜنُٔ غريٙ سل يف ؾضط َٔ ٜنُٔ املؿضط ٚيشيو ايتؿضٜط يف ٜكعٛا عًُٞ سز عًٞ ٚايهجري

 َجٌ َغأي١ ؽاٖزت ٚقز املضٜض بٛٔ يف ؾٛط١ ٜٓغٞ طبٝب َجٌ ٜنُٔ ؾايٛبٝب ايٛبٝب َٔ بغبب َضٜض ٚأفٝب املضٜض

 اؿاي١ ٜضدع إٔ ؾٝنُٔ;ٜنُٔ َؿضط أْ٘ ٜكٍٛ ايؾضع طبعا سيو  عًٞ تعٜٛض ٜأخشٚا ٌٖ ٜغأٍ ايغا٥ٌ ٚنإ قبٌ َٔ ٖشٙ

 ; يًٝا٤ ا٭يـ َٔ عًٝ٘ ٜٓؿل نإ نُا يًُضٜض ايقش١ٝ
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 : بايعٛض أصمٞ ٫ أْا تكٍٛ ايٓاؼ بعض

 أتًـ َا تأخش إٔ أَض بشيو أَض ايشٟ ٖٛ ٚتعايٞ تباصى اهلل ايعٛض يهٔ ْعؿٛ أْٓا ْكٍٛ بايعٛض ْضمٞ ٫ امس٘ ؽ٤ٞ ٜٛدز ٫

  يًتك٣ٛ أقضب تعؿٛ ٚإٔ آخض ؽ٤ٞ ؾٗشا َٚٛعض َاٍ فاسب أْت نٓت ٚإسا مثٓ٘ تأخش عًٝو غريى

 ٖشا بعض عٓ٘ ٜنع أٚ ايزٜٔ ٖشا عٓ٘ ٜنع إٔ أٚ َغُٞ غري ٭دٌ ٜٓعضٙ إٔ إَا :املعغض عٔ ٜتذاٚطٚا إٔ عُاي٘ ٜأَض ؾهإ-

  ايزٜٔ

 ٜٚعؿٛ عبارٙ عٔ ايتٛب١ ٜكبٌ ٚدٌ عظ اهلل ايتذاٚط بشيو أٚيٞ مٔ أٟ :عٓ٘ ؾتذاٚطٚا َٓ٘ بٗشا أسل مٔ ٚدٌ عظ اهلل ؾكاٍ

 فؿ١ نٌ ٚايقؿات ا٭مسا٤ يف تعضؾٕٛ ؾهُا ٚايقؿات ا٭مسا٤ باب يف املؾاصن١ باب َٔ يٝػ ٖٚشا ٚتعايٞ عبشاْ٘ نجري عٔ

 .عٓٗا ٜٓظٙ إٔ أٚيٞ ٚدٌ عظ اهلل ايعبز يف ْكك فؿ١ ٚنٌ بٗا ٜتقـ إٔ أسل ٚدٌ عظ اهلل يًعبز نُاٍ

  ٚايشات ايشات بني اـ٬ف َع عبشاْ٘ بٗا ٜتقـ إٔ ٚأسل أٚيٞ ٚدٌ عظ ؾاهلل ايعبز يف نُاٍ فؿ١ ٖٞ املعغض عٔ ؾايتذاٚط-

 أْٗا َع بٗا ٚدٌ عظ اهلل ْقـ إٔ هٛط ٫ يإلْغإ نُاٍ فؿات ٚؾٝ٘ ٚايشات; ايشات بني نايؿضم ٚايقؿ١ ايقؿ١ بني ؾايؿضم

 ٖٞ اييت ايقؿات بعض إ٫ بٗا ٜتقـ إٔ أٚيٞ ٚدٌ عظ ؾاهلل ايعبز بٗا ٜتقـ  نُاٍ فؿ١ نٌ قًٓا ؾهُا يإلْغإ نُاٍ فؿات

 عٔ ٜٓظٙ إٔ أٚيٞ ٚدٌ عظ ٚاهلل ٚايز أْ٘ اإلْغإ نُاٍ فؿ١ ايٛيز َجٌ بٗا ٚدٌ عظ اهلل ْقـ إٔ هٛط ٫ٚ يًعبز نُاٍ فؿات

 ٜتقـ ْكك فؿ١ ٚنٌ بٗا ٜتقـ إٔ أٚيٞ ٚدٌ عظ ؾاهلل اإلْغإ بٗا ٜتقـ نُاٍ فؿ١ ٚنٌ ٚتعايٞ; عبشاْ٘ ٚايٛيز ايقاسب١

 َُٓٗا ؽ٤ٞ يف ْاطعين َٔ إطاصٟ ٚايعع١ُ صرا٥ٞ ايهربٜا٤) قؿاتاي بعض يف إ٫ عٓٗا ٜٓظٙ إٔ أٚيٞ ٚدٌ عظ ؾاهلل اإلْغإ بٗا

 ٖٓا يٝػ طبعا يًشزٜح ْٚعٛر ; بٗا ٜتقـ إٔ يإلْغإ هٛط ٫ ٚدٌ عظ اهلل فؿات َٔ فؿ١ ؾايهربٜا٤( أبايٞ ٫ٚ ايٓاص أرخًت٘

 . َغأي١ ٚتكضٜب املجٌ مضب باب َٔ ٖٓا ٚيهٔ خًك٘ ٚبني ٚدٌ عظ اهلل بني َؾاصن١

 .ايزٜٔ بعض ٜنع أٚ ايزٜٔ نٌ ٜنع إٔ إَا عٓ٘ ٚايٛمع املعغض إْشاص ؾنٌ: ؾٝ٘ زٜحاؿ ٖشا يف

 ؾكٗٛا  إسا اـًل سغٔ بعٓٛإ بباب اؿزٜح ٖشا ع٬ق١ َا-

 اـًل سغٔ َٔ املعغض عٔ ؾايتذاٚط ايتذاٚط ٖٚٛ ؾك٘ عٓزٙ نإ أْ٘
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 َا ٚاإلثِ اـًل سغٔ ايرب:قاٍ،  ٚاإلثِ ايرب عٔ عًِٚ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ عأٍ أْ٘ ا٭ْقاصٟ مسعإ بٔ ْٛاؼ عٔ- 226

 ْؿغو يف ساى َا صٚا١ٜ ٚيف    .ايٓاؼ عًٝ٘ ًٜٛع إٔ ٚنضٖت ْؿغو يف سو

 ٚايعؾض٠ ايقشب١ ٚسغٔ ايتٛصع َٚعين ايًٛـ َٚعين ايق١ً مبعين ٜهٕٛ:  ايرب-

 ايتدًل أٟ اـًل سغٔ ايرب َععِ ٜعين لاـً سغٔ ايرب ٖٓا ; اـًل سغٔ فاَع َٔ ٖشٙ ٚنٌ ايٛاع١ مبعين ايرب ٚنشيو 

 سغٔ ٜكاٍ نُا املٝظإ صَا١ْ ٖشا ٭ٕ ؽ٤ٞ نٌ يف بض فاسب ػزٙ اـًل سغٔ نإ نًُا طضر١ٜ املغأي١ خًٛقا نإ اإلْغإ َا نٌ

  املٝظإ صَا١ْ ٖٛ اـًل

 أّ ٜجاب ايؾدك ٖشا ؾٌٗ ٞعٝٛب يًٓاؼ أظٗض ٫ ست٢ ممهٔ ْعِ  (اـًل سغٔ أتقٓع)تقٓع اـًل سغٔ ٜهٕٛ ممهٔ ٌٖ( ؼ

  ٜعاقب 

 . ٚتعايٞ تباصى اهلل يٛد٘ خايقا ٜهٕٛ إٔ ٫بز َضرٚر عًُ٘ ؾٗشا ايٓاؼ يٛد٘ ٖشا ٜؿعٌ ٭ْ٘ ٜعاقب

  :اـًل سغٔ ايرب**

َِٝػ) اٯ١ٜ يف َج٬ نجري٠ أسارٜح يف ايرب عٔ عأٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب - ِٕ اٞئبٖض ٜي َٛي٥ٛا ٜأ ِِ ُت َٖٝه ٌَٔق ُُٚدٛ َُِؾض٢م٢ َب َُِػض٢ٔب اٞي  َٚاٞي

ٖٔ ِٔ اٞئبٖض َٜٚئه ََ َٔ ََ ٘ٔ آ ٤ً  ايٓؿػ إيٝ٘ اطُأْت َا ٖٛ ايرب آخض سزٜح يف بني ملا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ٚايٓيب اإلميإ ٖٛ ٖٓا ؾايرب(  ٔباي

  َعين َٔ أنجض ؼٌُ ايٛاسز٠ ايه١ًُ َتعزر٠ َعاْٞ ؽيت َعاْٞ ي٘ ايرب عٝهٕٛ ؾٗٓا ايكًب إيٝ٘ ٚعهٔ

  اـًل سغٔ ٖٛ ايرب إٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب بني اؿزٜح ٖشا يف ؾٗٓا-

 سغٔ ا٭َٛص ٖشٙ نٌ هُع اـًل سغٔ ٚهُعٗا ٚايٛاع١ ٚايتقزم ايق١ً ٖٓا ايرب:قاٍ دزا مجٌٝ تعًٝل ي٘ ايرتَشٟ اإلَاّ

  ؾكٗٛا إسا اـًل سغٔ باب يف اؿزٜح دا٤ ٚيشيو اـًل

 : املكاّ ٖشا يف ايه٬ّ دٝكتً احملككني بعض قاٍ

 ؾبإٔ اـايل َع ٚأَا أَهٔ َا بهٌ اعرتما٤ُٖا ٖٚٛ ايٛايزٜٔ بض َٚٓ٘ املكضبات ٚا٭عُاٍ ايٛاعات ٭ْٛاع داَع اعِ ايرب ٜكاٍ إٔ

 .املغتٛاع قزص ٚايٓٛاؾٌ ايؿضا٥ض ظُٝع ٜؾتػٌ

  ٚتعايٞ  عبشاْ٘ خايكو َع باصا تهٕٛ نٝـ

 . عٓ٘ ٚتعايٞ تباصى اهلل ْٗٞ ٌَ نٌ ٚترتى املغتشبات نٌٚ ايؿضا٥ض نٌ ا٭ٚاَض نٌ تؿعٌ
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 : ْؿغو يف سو َا ٚاإلثِ*

 ٚيهٔ اإلثِ َٔ أْٗا ػظّ ٫ ب٘ ػظّ ٫ أْت ٚيهٔ اإلثِ َٔ أْٗا تؾعض هلا ٜٓؾضح ٫ فزصى ٚفزصى ْؿغو يف ؼو أؽٝا٤ يف

  فزصى  يف وٝو َا تعٗض إٔ هٛط ؾٌٗ إثِ أْٗا ميٌٝ قًبو

 أْ٘ تعتكز ْؿغو ٚيف ْؿغو يف سو ؽ٤ٞ إٔ أٟ عٓ٘ ؾتُتٓع اإلثِ ٖٛ ٖشا َش١َ أْ٘ عًُٛا يًٓاؼ أظٗضت٘ إٕ تخؿ إٕ هٛط; ٫

 إثِ

  ؽؿٝ٘  إٔ أٚ تعٗضٙ إٔ ؾا٭ٚيٞ 

 إٔ أٟ ْؿغو يف سو َا ا٭قضب املعين ٜهٕٛ ٚممهٔ تعٗضٙ ٫ سٝٓٗا إسٕ بشيو ٜٚشَْٛين سيو ٜهضٖٕٛ يًٓاؼ أظٗضت٘ إسا -

 ٚتعٗض اإلثِ ؽؿٞ ؾأْت إثِ ٭ْٗا ايكن١ٝ ٖشٙ يف ايٓاؼ عًٝو ًٜٛع إٔ ٚؽاف ْؿغو ٚبني بٝٓو ؾُٝا بإثِ ؼزثو ْؿغو

 يف نُا دزا ععِٝ َعين ٖٚشا ٜغترت ٜغترت  أّ ايٓاؼ أَاّ ٜؿعً٘ ٌٖ قبٝشا ؽ٦ٝا ٜؿعٌ إٔ ٜضٜز عٓزَا اإلْغإ را٥ُا احملاَز

َٕ) تعايٞ قٛي٘ َٔ َِٜغَتِدٝؿٛ ٖٓاؼ٢ َٔ ََِٕٜغ َٜٚيا اي َٔ َتِدٝؿٛ َٔ ٔ٘ ٤ً َٛ اي ُٖ َٚ ِِ ُٗ َٕ إ٢ِس َََع ُٝٚتٛ َٔ ٰ  َِٜضَم٢ ٜيا ََا َُٜب َٔ ٢ٍ ِٛ  ايعابز ايٓاؼ أَاّ ػزٙ ( اٞيٜك

 اييت املقا٥ب أععِ َٔ ؾع٬ املقا٥ب أععِ َٔ ٖٞ اـًٛات سْٛب ا٭صض ٚد٘ عًٞ إْغإ أٟ ت٪صم اييت ا٭ؽٝا٤ ٚأنجض ايظاٖز

 ٜكٍٛ نُا صا٥ش١ يًشْٛب نإ ٚيٛ عرتٙ عًٝٓا ٚدٌ عظ اهلل ٜضخٞ ٚإٔ ٜؿنشٓا ٫ٚ ٜغرتْا إٔ ٚدٌ عظ اهلل ْٚغأٍ بٗا ْبتًٞ

  ;ٚايعًٔ ايغض ٚيف ٚايعٌُ ايكٍٛ يف اإلخ٬ل اهلل ْغأٍ ٚايعاؾ١ٝ ايعؿٛ اهلل ْغأٍ ٫ؾتنشٓا ايغًـ بعض

 بعنِٗ َٔ ٚقضٜب ٚاسز مبعين ٚا٫ثٓني َٓ٘ قضٜب ٚسو ٚتضرر ؼضى أٟ ساى قاٍ ايٟٓٛٚ اإلَاّ-

  :املض٠٤ٚ خٛاصّ َٔ يٝغت آخض بًز يف املض٠٤ٚ خٛاصّ َٔ ب٬رْا يف ا٭َٛص بعض-

 نإ أْ٘ قضأت  اـٛاصّ ؾؿٞ ٚإ٫ يًدٛاصّ َجٌ ٖشا نشيو يٝػ اٯٕ املض٠٤ٚ خٛاصّ َٔ أْ٘ عًؿٓا عٓز ا٭فٌ ايؾاصع يف ا٭نٌ َجٌ

 بعض ٖٓاى إٔ ثِ املض٠٤ٚ خٛاصّ َٔ ٜعزْٚٗا ناْٛا اٯٕ ٝٗاؾ ْكع مٔ املغا٥ٌ ٖشٙ أنجض ايغًـ ٜٓهضٖا نإ َغأي١ 400 ٖٓاى

 ايٓاؼ عا١َ أفٍٛ ؾٝ٘ عا١َ ثٛابت ؾٝ٘ ٚيهٔ اٯخض رٕٚ ايبعض عٓز ممت١ٓٗ تهٕٛ ممهٔ ا٭ؽٝا٤ ٚبعض املٗٔ ٚبعض ا٭يؿاظ

  أعًِ ٚاهلل عًٝٗا تتؿل نًٗا

 

 ايبدٌ باب
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 عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ َٔ مسعت٘ بؾ٤ٞ يٞ أنتب إٔ ؽعب١ بٔ ٠املػري إيٞ َعا١ٜٚ نتب:  قاٍ املػري٠ ناتب ٚصار عٔ- 228

 ا٭خض٣ ٚيف نإ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل عٍٛ إٔ : بٝزٟ ٚنتبت عًٞ ؾأًَٞ ٚصار قاٍ صٚا١ٜ ٚيف املػري٠ إيٝ٘ ؾهتب ٚعًِ

 ايبٓات ٚأر ٚعٔ ا٭َٗات ٚعكٛم ٖٚات َٓع٣ ٚعٔ ايغ٪اٍ ٚنجض٠ املاٍ ٚإماع١ ٚايكاٍ ايكٌٝ عٔ ٢ٜٗٓ مسعت٘

 : ؾٛا٥ز مج١ً ؾٝ٘ اؿزٜح ٖشا**

 َٔ مسع٘ ؽ٤ٞ إيٝ٘ ٜهتب إٔ املػري٠ إيٞ أصعٌ َعا١ٜٚ ٭ٕ ٚايٛف١ٝ ٚايٓقٝش١ اؿزٜح اعتُاع طًب ؾٝ٘ اؿزٜح ٖشا :أٚهلا

 املغأي١ ٚيهٔ ايزصا١ٜ ٫ٚ ايضٚا١ٜ بهجض٠ املغأي١ يٝغت ايعٌُ ٖٞ ايعًِ يف ايعرب٠ ٭ٕ ب٘ يٝعٌُ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ

 . بٝزٙ ٖٛ ؾهتب ايضاٟٚ عًٞ أًَٞ أٚ عٓ٘ اهلل صمٞ املػري٠ إيٝ٘ ؾهتب ; أمسع مبا بايعٌُ

  ٚقاٍ قٌٝ عٔ ٜٓٗٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ مسع املػري٠ إٔ أٟ :مسعت٘**

-ايهشب-ٚاي١ُُٝٓ ايػٝب١ جض٠ن َجٌ:  ٚتقضؾاتِٗ أسٛاهلِ َٔ ٜعين ٫ َا ٚسهاٜات ايٓاؼ أخباص يف اـٛض ٖٛ :ٚايكاٍ ايكٌٝ

 أسضل ناْٛا عِٓٗ ٚصمٞ اهلل صمحِٗ ايغًـ نإ ٚيشيو ٚاٯثاّ ايشْٛب ٖشٙ َجٌ يف تٛقع ايه٬ّ نجض٠ اـق١َٛ-اؾزاٍ-املضا٤

  .َقًش١ غري يف ٫ٚ َٓؿع١ غري يف ؽٛض ٫ أيغٓتِٗ ؾهاْت أْؿغِٗ عًٞ ايٓاؼ

  ايٓاؼ ىايط أّ عتظٍٜ اإلْغإ إٔ َغأي١ يف ايرتب١ٝ عًُا٤ تهًِ ٚيشيو

 ٜٚضٚح ٜٚشٖب ايٓاؼ ىايط إٔ ٜضٜز ٖٛ ايعظي١ بكن١ٝ ٜٗتُٕٛ ٫ ايٓاؼ أنجض إٔ ٚايػضٜب أسزُٖا َٔ ي٘ ٫بز أَضٜٔ بني ؾٗٛ 

 ايظَإ َٔ ؾرت٠ اعتظهلِ ٚإٕ ست٢ ايٓاؼ ٜعتظٍ إٔ ٜغتٛٝع َٔ ْٚزص قٌ ايعظي١ غ٬ف سيو إيٞ متٌٝ ايبؾض١ٜ ايٓؿػ ٚه٧

 نجض٠ َع ؾع٬ ٭ٕ ٚاٯثاّ ايشْٛب يف ٜكع ٫ ست٢ ايٓاؼ املض٤ ٜعتظٍ : عع١ُٝ ؾٛا٥ز هلا ٚايعظي١ ا٭ٚيٞ عريت٘ إيٞ صدع

 ٚيهِ ايٓاؼ ىايط إٔ ٫بز ؾكٝٗا أٚ عاملا أٚ َ٪سْا أٚ ٚاععا َج٬ ٜهٕٛ َٔ غ٬ف ٚاملعافٞ ايشْٛب تهجض بايٓاؼ املداي١ٛ

 عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب.  اٯخض٠ ٚأَٛص ايزْٝا بأَٛص ٚتشنريِٖ ٚتعايٞ تباصى اهلل إيٞ ٚرعٛتِٗ عِٓٗ اؾٌٗ يضؾع ٖٓا كايٛت٘

 . آساِٖ عًٞ ٜقرب ٫ٚ ىايِٛٗ ٫ ايشٟ َٔ أؾنٌ آساِٖ عًٞ ٚفرب ايٓاؼ خايط بايٓاؼ اختًط إسا ايضدٌ إٔ بني ٚعًِ

  اؿزٜح ٖشا َٔ ٜتبني

 ٜكـ ٭ْ٘ ايقعاب ٜٛاد٘ را٥ُا املقًض َقًشا نٓت إٕ عُٝا٫ فعاب تٛاد٘ إٔ ٫بز ؾٝٗا َا ا٭س٣ َٔ ؾٝٗا ايٓاؼ كاي١ٛ إٔ

 ٚسزٚر أسهاّ ٚدٌ عظ اهلل رٜٔ َٔ نجري٠ أؽٝا٤ مٝاع َٚع صبِٗ َٔ إيِٝٗ ْظٍ َا يًٓاؼ ٜٚبني ٚتعايٞ تباصى اهلل سزٚر عٓز
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 أْ٘ بني ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ٚايٓيب.  سيو ٜضؾنٕٛ ٚسضاّ س٬ٍ تكٍٛ إٔ ٜٚأبٕٛ ٜضؾنٕٛ اٯٕ ايٓاؼ ببعنٗا ا٭َٛص ٚاخت٬ط

 صمح١ ايكِٝ ابٔ ن٬ّ تشنضٕٚ ٚيشيو سيو َٔ باهلل ْعٛس ؾٝٗا قشؾٛٙ أدابِٗ َٔ دِٗٓ أبٛاب عًٞ رعا٠ ايظَإ آخض يف ٜهٕٛ

 أقٛاهلِ قايت ؾهًُا بأقٛاهلِ إيٝٗا ٜزعٕٛ اؾ١ٓ باب عًٞ ايغ٤ٛ عًُا٤ دًػ قاٍ ايعٌُ ايعًِ إمنا عٔ ن٬َ٘ يف عًٝ٘ اهلل

 ( قٛي٘ ىايـ ؾعً٘ ٭ٕ) تؿعًٛا ٫ أؾعاهلِ قايت( اؾ١ٓ رخٍٛ إيٞ ًُٖٛا أٟ)ًُٖٛا

 َع ٚأصماٙ عٓ٘ اهلل صمٞ بهض أبٛ ٚايكاٍ بايكٌٝ إ٫ املٗايو يف ايٓاؼ أٚصر َٚا ٚقاٍ قٌٝ عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ْٗٞ-

 سيو َٚع اؾ١ٓ أٌٖ َٔ أْ٘ ي٘ ٚدٌ عظ هللا ٚعز َٚع ي٘ ٚتعايٞ تباصى اهلل تظن١ٝ َٚع ايقؿات ٖشٙ ٚنٌ املُٝظات ٖشٙ نٌ

 ٚأصماٙ عٓ٘ اهلل صمٞ ٚاملضعًني ا٭ْبٝا٤ بعز صدٌ خري بهض نأبٞ ايٓاؼ يف َٚٔ املٛاصر أٚصرْٞ ٖشا ٜٚكٍٛ ْؿغ٘ بًغإ ميغو

  بنٛابط ْؿغ٘ ٜنبط سيو َٚع

  قُٛر ٚدزاٍ َشَّٛ دزاٍ إَا:  ؽكني عًٞ اؾزاٍ إٔ -

 ٚقٛي٘ يضأٜ٘ ٜٓتقض إٔ ٜضٜز ْغإإ نٌ إٔ ٖٛ :املشَّٛ اؾزاٍ

 اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ إٔ ؾكاٍ.  ايٓؿػ ٚإيٞ ايشات إيٞ ا٫ْتقاص يٝػ اؿل إيٞ يًٛفٍٛ ايٓكاـ ٖٛ :احملُٛر أٚ املُزٚح اؾزاٍ أَا

  املاٍ ٚإماع١ ٚقاٍ قٌٝ عٔ ٜٓٗٞ نإ ٚعًِ عًٝ٘

 :املاٍ إماع١

 ايشٟ ايرتَشٟ سزٜح املؾٗٛص اؿزٜح ٚيشيو ٚدٌ عظ اهلل عدط يف َاي٘ ٜٚٓؿل ٜتدبط ايؾضع١ٝ ٚدٗ٘ غري يف فضؾ٘ أٟ 

 اهلل آتاٙ صدٌ ْؿض ٭صبع١ ايزْٝا إمنا ع٢ٓ ؾاسؿعٛٙ سزٜجا عأسزثهِ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ قاٍ ثِ فزق١ َٔ َاٍ ْكك َا بزاٜت٘

 عبشاْ٘ إيٝ٘ تكضبا ٚدٌ عظ هلل إصما٤ طٛاع١ٝ املاٍ ٖشا ٜٓؿل أٟ ؾٝ٘ اهلل سل ٜٚعضف َاي٘ يف بعًُ٘ ٜعٌُ ؾٗٛ َٚا٫ عًُا

 ٚيف سيو ؽاب٘ َا أٚ املغًُني ؾكضا٤ عًٞ ايٓؿك١ يف اـريات-ايقزقات-ايظناٚات يف ٜٓؿك٘ اـري ٚدٛٙ يف ؾٝٓؿك٘ ٚتعايٞ

 ؾأًٖو ًٖهت٘ عًٞ عًٛ٘ ايًؿغ ْٚضٟ اؿل يف ًٖهت٘ عًٞ ؾغًٛ٘ ٚعًُا َا٫ اهلل آتاٙ صدٌ اثٓتني يف إ٫ سغز ٫ آخض سزٜح

 اؿغ٢ٓ ايعاقب١ ٚدز ا٭َٛص ٖشٙ َجٌ دضب ايٓاؼ َٔ نجري بهجض٠; َاي٘ نٌ ٜٓؿل اؿل يف ٚدٌ عظ اهلل َضما٠ يف َاي٘ نٌ

 ملاسا  عٓٗا ْٗٝٓا املاٍ إماع١ طٌٜٛ ٚايه٬ّ عًٝو بٓؿل أْؿل
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 َضما٠ غري يف قضفٜ إٔ هٛط ؾ٬ املاٍ َٓٗا عؿعٗا املباصن١ ايؾضٜع١ ٖشٙ دا٤ت اييت اـُػ اينضٚصٜات َٔ ٖشا املاٍ ٭ٕ 

  ٚدٌ عظ اهلل

 : ايغ٪اٍ ٚنجض٠

 ْاؼ ٚؾٝ٘ ٚؾكط ٜغأٍ إٔ ٜضٜز ٖٛ يٮعـ دزا هلا أتعذب سكٝك١ أع١ً٦ ٜغأيٛا ايٓاؼ بعض ؾٝٗا ساد١ ٫ اييت املغا٥ٌ يف ٖشٙ

 . ايغ٪اٍ يف تٓٛع أف٬ سقٌ َا ٖٚٛ سقٌ يٛ تٛقعات عٔ تغأٍ

  :ٖٚات َٓع٣ ٚعٔ

 اؿٝا٤ بغٝـ أخش َٚا. "  غريى َٔ تًٛب أخشٙ يو يٝػ َا تًٛب أٚ تعٛٝ٘ أٚ تبشي٘ إٔ ضتأَ َا متٓع إٔ عًٝو وضّ ٜعين

 "   ؾٗٛ

 نجريا ؾٝ٘ ٚتهًُٓا ايهبا٥ض َٔ ا٭َٗات عكٛم طبعا :ا٭َٗات ٚعكٛم

 ملاسا امل٤ٛٚر٠ ٖشٙ( قتًت سْب بأٟ*ع٦ًت امل٤ٛٚر٠ ٚإسا) ٜكٍٛ ٚدٌ عظ اهلل املغًُني عًٞ املغًُني غري ؽب١ٗ ٖشٙ :ايبٓات ٚأر ٚعٔ

 َٚكتٛي١  َع١ًَٛ ٖٚٞ تغأٍ

 يًذاْٞ ايكاعٞ ايضرع باب َٔ ٖشا قتًت ملاسا تغأٍ أْٗا امل٤ٛٚر٠ يف ايكاتٌ أٜٗا ٖشا نإ إسا ايكاتٌ ٚصرع ايتأْٝب باب َٔ ٖشا 

 ناْٛا أِْٗ عٓ٘ اهلل صمٞ عُض عٝزْا عٔ املؾٗٛص٠ ايكق١ ٚطبعا ؾًُا  ظامل١ يٝغت ٖٚٞ قتًتٗا ملاسا ٚت٪ْب٘ بشيو تضرع٘

 رؾٓتٗا سيو َٚع ؿٝيت عٔ ايػباص تٓؿض ؾهاْت سؿض٠ هلا ٚسؿضت ؾأخشتٗا اب١ٓ يٞ نإ قاٍ ؾبهٞ اؾا١ًٖٝ يف أَٛصا ٜتشنضٕٚ

 . فشٝض عٓز هلا ٚيٝػ ايغري أٌٖ وهٝٗا هلا أفٌ ٫ َٛمٛع١ قق١ ٖشٙ ؾبهٞ س١ٝ ٖٚٞ

  ٖٚات َٓع عٔ: بايباب اؿزٜح ع٬ق١-

 

 ايقاحل يًُض٤ ايقاحل املاٍ باب

َٞ بعح: قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ ايعال بٔ عُضٚ عٔ- 229   آتٝ٘ ثِ ٚع٬سٞ ثٝابَٞ عًٞ آخش إٔ ؾأَضْٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب إي

 يو ٚأصغب اهلل ؾٝػُٓو دٝؿ عًٞ أبعجو إٔ أصٜز إْٞ عُضٚ ٜا :قاٍ ثِ طأطأ ثِ ايبقض إيٞ ؾَقَعَز ٜتٛمأ ٖٚٛ ؾأتٝت٘ ؾؿعًت
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 ; ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ َع ؾأنٕٛ اإلع٬ّ يف صغب١ أعًُت إمنا املاٍ يف صغب١ أعًِ مل إْٞ:;قًت اؿ١ف املاٍ َٔ صغب١

 ايقاحل يًُض٤ ايقاحل املاٍ ْعِ عُضٚ ٜا: ؾكاٍ

  ٚٚقؿات ٚقؿات ٜغتشل سكٝك١ سزٜح-

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب إٔ ٖٓا َٔ عُضٚ ٜعًِ ع٬س٘ عًٝ٘ يٝأخش ايعال بٔ عُضٚ إيٞ ٜضعٌ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ؾايٓيب-

 ايٓيب صآٙ ؾًُا ٜتٛمأ ٖٚٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ؾأتٞ ؾؿعًت ٜكٍٛ يًذٗار اعتعزارا اؿضب ٭١َ ٚأخش دٝؿ عًٞ عريعً٘

 إٔ أصٜز ٞإْ عُضٚ ٜا قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ٭عؿٌ ؾٛم َٔ ي٘ ٜٓعض ؾهأْ٘ صأع٘ ٚطأطأ ايٓعض إيٝ٘ َفَعَز ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ

 ايػ١ُٝٓ يتشقٌٝ يًػ١ُٝٓ اؾٝؿ اؿانِ بعح دٛاط ؾٝ٘ طبعا فاؿ١ املاٍ َٔ صغب١ يو ٚأصغب اهلل ؾٝػُٓو دٝؿ عًٞ أبعجو

 يف اهلل ؽضع ٜكُٝٛا إٔ يٝغتٛٝعٛا املغاَني رٜاص يف املاٍ نجض٠ اؾٗار َٛايب َٔ ًَٛب نإ ٚيشيو ا٫قتقار ؼغني باب َٔ

 يف ا٭فٌ ٖشا ٖٛ ٚتعايٞ تباصى هلل نً٘ ايهٕٛ تعبٝز مبعين بايغُا٤ ا٭صض ْقٌ: اؾٗار ضٚع١َٝؾ َٔ اؿه١ُ ٚيشيو ا٭صض

 ؽضٜع١ ٫ بايغٝـ دا٤ت اإلع٬ّ ؽضٜع١ ٜكٛيٕٛ ٚيشيو ٚتعايٞ عبشاْ٘ ـايك٘ ٜٚشيٌ نً٘ ايهٕٛ ٜعبز إٔ اؾٗار َؾضٚع١ٝ

 يٝػ اٯٕ ْعضٟ ٚد١ٗ ؾُٔ ا٭عزا٤ صقاب عًٞ َغًط عٝـ ٖٓاى نإ ٚإٕ ايغٝـ دا٤ ثِ ايكتاٍ قبٌ بايزع٠ٛ دا٤ت اإلع٬ّ

 أبٛاب ٖٓاى نإ ٚإٕ َؿتٛح اؾٗار أبٛاب َٔ باب ٜٛدز ٫ ٭ٕ ْعضا اٯٕ عقضْا يف ٚايبٝإ اؿذ١ ع٬ح َٔ أقٟٛ ٖٓاى

 ْٚارص٠ دزا ٚق١ًًٝ دزا معٝؿ١ يهٔ أبٛاب ٖٓاى ْٚزص قٌ َا إ٫ ٚاؾُاع١ ايغ١ٓ أٌٖ َٓٗر َع تتؿل أبٛاب يٝغت يهٓٗا َؿتٛس١

 عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٭ٕ ؾكط بايغٝـ عٝٓتؾض اإلع٬ّ إٔ ٜعٔ َٔ ى٧ٛ ٚطبعا اإلع٬ّ صا١ٜ ٜضؾع إٔ ٚدٌ عظ اهلل ْٚغأٍ

 اؾٗار إٔ قايٛا ٚقؿ١ يًعًُا٤ ٚيهٔ باؾٗار إ٫ ٜهٕٛ ٫ ٚايتُهني ٚايٓقض ٚايتُهني ايٓقض ٚعزٙ ٚدٌ عظ اهلل إٔ أخرب ٚعًِ

 ايغ٬ح ايغٝـ ٚدٗار ايبٝإٚ اؿذ١ دٗار: قغُني

  ٚدٌ عظ اهلل إيٞ ايزع٠ٛ ٖٛ: ٚايبٝإ اؿذ١ دٗار

 عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٜزٟ بني أعًِ دٌ سٖب نُا بشيو ٜؿضح مل:  املاٍ يف صغب١ أعًِ مل إْٞ ٚأصماٙ عٓ٘ اهلل صمٞ عُضٚ ؾكاٍ

 َٔ قغُو ٖشا ؾ٬ٕ ٜا ؾكاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب آتاٙ ايػٓا٥ِ ٚبعز غِٓ ثِ املعضن١ يف رخٌ عذز٠ هلل ٜغذز ٚمل ٚعًِ

 ٖآٖا بغِٗ أمضب إٔ عًٞ تبعتو املاٍ ٚ٭خش ٭غِٓ اإلع٬ّ رخًت َا أْا تبعتو ٖشا عًٞ َا ٚاهلل اهلل صعٍٛ ٜا قاٍ ايػ١ُٝٓ

 َٔ ؾٝدضز اٖآٖ َٔ ؾٝزخٌ بغِٗ ؾٝنضب ؾٝكاتٌ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٜزٟ بني َٔ ايضدٌ ؾٝكّٛ . ٖآٖا َٔ ؾٝدضز
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 بني ؾأتٞ فارقا ؾهإ تضٜز َا عرتطم فارم نٔ ٜقزقو اهلل تقزم إٕ ي٘ قاٍ ميؾٞ ٖٚٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب . ٖآٖا

 ْعِ ٜكٛيٕٛ ٖٛ  أٖٛ ْعِ ٜكٛيٕٛ ٖٛ أٖٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ؾٝكٍٛ سذضٙ يف ؾٝنع٘ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ٜزٟ

 إمنا املاٍ يف صغب١ أعًِ مل إْٞ قاٍ ٚيهٔ بشيو ٜؿضح مل ٚأصماٙ عٓ٘ اهلل صمٞ ؾعُضٚ اهلل ٘ؾقزق ٚدٌ عظ اهلل فزم قاٍ

 ٫ٚ صٜا٤ غري يف اؿغ١ٓ ْٝتو تعٗض إٔ ؾٝذٛط اي١ٝٓ ٖشٙ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايضعٍٛ َع ٭نٕٛ اإلع٬ّ يف صغب١ أعًُت

  اإلط٬م عًٞ ٖشا يٝػ طبعا سيو هٛط مسع١

 بٔ عُضٚ طٖز ؾٝ٘ ٖٚشا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ اهلل صعٍٛ َع ؾأنٕٛ قاٍ ايزْٝا إيٞ ًٜتؿت مل ٚأصماٙ ٓ٘ع اهلل صمٞ عُضٚ ؾٗٓا-

 سل ٜعضف ايقاحل املض٤ ٭ٕ ايقاحل يًُض٤ ايقاحل املاٍ ْعِ عُضٚ ٜا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل فًٞ ايٓيب ي٘ ؾبني عٓ٘ اهلل صمٞ ايعال

 عٓز َا ٜضٜز ٭ْ٘ ٚتعايٞ عبشاْ٘ َضمات٘ يف ؾٝٓؿك٘ املاٍ ٖشا يف تعايٞٚ تباصى اهلل عبار ٚسل املاٍ يف ٚتعايٞ تباصى اهلل

 .ٚأبكٞ خري اهلل عٓز َٚا اهلل

 

 )٫ ٜٓبػٞ يشٟ ايٛدٗني إٔ ٜهٕٛ أَٝٓا( عٔ أبٞ ٖضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ:-238/313

أْ٘ ٜشّ بشيو ٜأتٞ ٖ٪٤٫ بٛد٘ ٖٚ٪٤٫ بٛد٘ أٚ ٜتهًِ به٬ّ يف  يٝػ املضار سكٝك١ ايٛد٘ يهٔ املعين املكقٛر سٚ ايٛدٗني:-

 ٚاقع١ بعٝٓٗا ثِ ٜأتٞ َع تعزر ا٭سزاخ ٜٚتهًِ به٬ّ ىايـ ايه٬ّ ا٭ٍٚ ٖٚشا ٖٛ أفٌ ايٓؿام 

 ؾٛا٥ز اؿزٜح:-

احل َٚجٌ ٖشا ٫ ٦ُٜٛٔ ي٘ =سٚ ايٛدٗني ٫ ٜهٕٛ أَٝٓا ٭ْ٘ ٫ واؾغ عًٞ ايه١ًُ ٫ٚ أَا١ْ ايه١ًُ ٜٚتهًِ سغب ا٭ٖٛا٤ ٚاملق

 ٫ٚ ٜ٪متٔ 

 =أقبض ايٓاؼ عًٞ اإلط٬م سٚ ايٛدٗني ٭ْ٘ ٜأتٞ ٖ٪٤٫ بٛد٘ ٖٚ٪٤٫ بٛد٘

 

 ايًعإ باب

 )إٕ ايًعاْني ٫ ٜهْٛٛا ّٜٛ ايكٝا١َ ؽٗزا٤ ٫ٚ ؽؿعا٤( عٔ أبٞ ايزصرا٤ قاٍ: قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -240/315

 ٥ُا ٖشا قاٍ عٓ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ ٜهْٛٛا ؽٗزا٤ ٫ٚ ؽؿعا٤ٖٛ َٔ ًٜعٔ ايٓاؼ را ايًعإ:-
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أٟ ٫ تغُع ؽٗارتِٗ ؾّٝٛ ايكٝا١َ ٜغأٍ اهلل عظ ٚدٌ نٌ ْيب ٌٖ بًؼ صعايت٘ أّ ٫ ؾٝأتٞ نٌ صعٍٛ بأ١َ  ٫ ٜهْٛٛا ؽٗزا٤:-

ٚعًِ إٔ نٌ ْيب بًؼ ايضعاي١ ن٬ّ ْبٝٓا ف٢ً  ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تؾٗز ي٘ أْ٘ قز بًؼ )َا أرصٟ أ١َ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚايكضإٓ( إ٫ ٖ٪٤٫ ايشٜٔ ًٜعٕٓٛ ايٓاؼ ّٜٛ ايكٝا١َ وذبٕٛ عٔ ٖشٙ ايؾٗار٠ ٖٚشا سضَإ ؾٗٛ قضّٚ ٚسضّ 

 غريٙ َٔ ؽؿاعت٘.

ًعإْٛ ؾ٬ ٜؾٗزٕٚ ٭سز ّٜٛ ايكٝا١َ أْٛاع َٓٗا ؽؿاع١ امل٪َٓني بعنِٗ يبعض ّٜٛ ايكٝا١َ أَا ٖ٪٤٫ اي 7ايؾؿاع١   ٫ٚ ؽؿعا٤:-

 ؾ٬ ٜؾؿع ٭سز ّٜٛ ايكٝا١َ

 =ؾٛا٥ز اؿزٜح:

 .اؿشص َٔ يعٔ أٟ أسز -

 ايًعٔ ْٛعإ: يعٔ ْٛع ٚيعٔ عني -

 ٫ بأؼ بشيو ٭ْ٘ مل ىك أسز بايًعٔ  يعٔ ايٓٛع-

 ٫ هٛط ٚيهٔ هٛط يعٔ املعني إسا نإ ٜغتشل سيو.  أَا يعٔ ايعني

 خ٬م امل٪َٓني: ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ )يٝػ امل٪َٔ بايٛعإ ٫ٚ ايًعإ ٫ٚ ايؿاسؿ ٫ٚ ايبش٤ٟ (ايًعٔ يٝػ َٔ أ-

 اإلَاّ ايٟٓٛٚ ي٘ تعًٝل عًٞ ٖشا اؿزٜح ٜكٍٛ ؾٝ٘:-

١ اهلل ؾٝ٘ طدض عٔ ايًعٔ ٚإٔ َٔ ؽًل ب٘ ٫ ٜهٕٛ فزٜكا أٚ ؽٗٝزا أٚ ؽؿٝعا ٭ٕ ايًع١ٓ يف ايزعا٤ ٜضار بٗا اإلبعار َٔ صمح

 .تعايٞ ٚيٝػ ايزعا٤ بٗشا َٔ أخ٬م امل٪َٓني 

ن٬ّ يبعض ايعًُا٤ أِْٗ ٫ ٜؾٗزٕٚ: أٟ تضر ؽٗارتِٗ يف ايزْٝا أٜنا نايؿاعكني )نجري ايًعٔ تضر ؽٗارت٘ يف ايزْٝا -

 نايؿاعكني ٭ٕ ايؿاعل ٫ تكبٌ ؽٗارت٘( 

 

 ايهاؾض يعٔ باب

 قاٍ )إْٞ مل أبعح يعاْا ٚيهٔ بعجت صمح١(.عًٞ املؾضنني  عٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ: قٌٝ ٜا صعٍٛ اهلل ارع اهلل

 ع٪اٍ: ٌٖ هٛط يعٔ ايهاؾض أّ ٫ 
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 ا٭فٌ أْ٘ ٫ هٛط يعٔ ايهاؾض إ٫ إسا نإ َغتشكا يشيو أٚ َات عًٞ نؿضٙ هٛط يعٓ٘ 

 

 ايُٓاّ باب

مسعت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ . ٜؿ١ عٔ ُٖاّ : نٓا َع سشٜؿ١ ؾكٌٝ ي٘ إٕ صد٬ ٜضؾع اؿزٜح إيٞ عجُإ ؾكاٍ سش-245/322

 ٜكٍٛ) ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ قتات ( 

 ٖٛ ايُٓاّ ايشٟ ميؾٞ ٜٚغعٞ بني ايٓاؼ باي١ُُٝٓ أٚ ٖٛ َٔ ٜٓكٌ ايه٬ّ بني ايٓاؼ عًٞ د١ٗ ايٛقٝع١ ٚاإلؾغار بِٝٓٗ. قتات :

 ٜعين ٜكع يف عجُإ عًٞ د١ٗ اإلؾغار ٜضؾع اؿزٜح إيٞ عجُإ:-

 زٜح إيٞ عجُإ بايُٓاّ )َا ع٬ق١ اؿزٜح بايباب(   ؼ( َا ع٬ق١ ٜضؾع اؿ

 أْ٘ ٜضؾع اؿزٜح يعجُإ عًٞ ٚد٘ اإلؾغار 

 =ؾٛا٥ز اؿزٜح:

 ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ مناّ ٖٚشا ؾٝ٘ خٛٛص٠ اي١ُُٝٓ-

 ايتدًل بايعؿٛ ٚايقؿض عٔ ايٓاؼ ٚصر نٝز ايُٓاّ بعزّ تقزٜك٘ -

 ايتدًل عغٔ ايعٔ -

 اي١ُُٝٓ عبب يًعشاب يف ايكرب-

 ؼ(ٌٖ ٖٓاى ؾضم بني ايكتات ٚايُٓاّ 

 ايُٓاّ ٖٛ َٔ ونض ايكق١ ؾٝٓكًٗا عًٞ د١ٗ اإلؾغار

 أَا ايكتات ٖٛ ايشٟ ٜغترت ىتب٧ ٜٚغتُع َٔ سٝح ٫ ٜعًِ ب٘ ثِ ٜٓكٌ َا مسع٘ 

 =َا ايٛادب عًٝٓا إسا ْكٌ يٓا أسز ن٬ّ باي١ُُٝٓ  

 ٫ تقزم ٖشا ايٓاقٌ ٭ٕ ايُٓاّ ؾاعز َضرٚر ؽٗارت٘ -1

 إٔ ٜٓٗٛٙ عٔ سيو ٜٚٓقش٘ ٜكٍٛ اتل اهلل عظ ٚدٌ ٫ٚ تٓكٌ ايه٬ّ ٭سز  -2

 إٔ ٜبػن٘ يف اهلل عظ ٚدٌ يؿعً٘ -3



 

69 
 

 أ٫ ٜعٔ بأخٝ٘ ايػا٥ب ايغ٤ٛ  -4

 أ٫ وًُ٘ َا سهٞ ي٘ ع٢ً ايتذغػ ٚايبشح يكٛي٘ تعايٞ )٫ٚ ػغغٛا(  -5

هٞ َا قٌٝ ي٘( إ٫ إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َقًش١ صادش١ نإٔ وه٢ أ٫ ٜضمٞ يٓؿغ٘ َا ْٗٞ ايُٓاّ عٓ٘ ؾ٬ وه٢ منُٝت٘ )٫ و -6

 يًشانِ أٚ ايكامٞ ست٢ ٜكتك َٓ٘ 

 سا٫ت َقًش١ صادش١ ؽضع١ٝ هٛط ْكٌ ايه٬ّ ؾٝٗا ٫ٚ ٜهٕٛ غٝب١ ٫ٚ من١ُٝ :-

يهٔ ٫ سا٫ت اإلف٬ح إسا عًُت إٔ أسزا ٜغُع يؾٝذ َعني ؾأخربٙ إٔ ٜٓقش٘ يف َغأي١ َعٝٓ٘ ٚ –َجٌ اَضأ٠ تؾه٢ طٚدٗا 

 ٜهٕٛ َٔ باب ايتؾؿٞ ٫ٚ ايتؾٗري  

 =يف اؿزٜح ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ مناّ ؾٝٗا قٛيني

 إمنا ٜعشب ثِ ٜزخٌ  ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ َبز٥ٝا َع أٍٚ ايزاخًني :-

َٔ ٜغتشًٗا ؾاي١ُُٝٓ َٔ ايهبا٥ض يٛ اعتشًٗا نؿض بٗا ؾٝزخٌ ايٓاص بغبب سيو غ٬ف  ايجاْٞ ٫ ٜزخًٗا أبزا ٖٚٛ ايهاؾض

عًٞ ايهبري٠ املعرتف بايشْب املقض عًٞ ايهبري٠ ٚ ٜعرتف أْٗا سْب ٚإٔ ْؿغ٘ تػًب٘ عًٝٗا ؾٗشا َآي٘ إيٞ اهلل إٕ ؽا٤ املقض 

 عشب٘ ٚإٕ ؽا٤ غؿض ي٘ ؾٗٛ ؼت املؾ١٦ٝ أَا املغتشٌ ٖشا ىتًـ

 

يٛا بًٞ; قاٍ)ايشٜٔ إسا ص٩ٚا سنض قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ )أ٫ أخربنِ غٝاصنِ( قاعٔ أمسا٤ بٓت ٜظٜز قايت  .  -249/326

  باي١ُُٝٓ املؿغزٕٚ بني ا٭سب١ ايباغٕٛ ايربا٤  ايعٓت( اهلل أؾ٬ أخربنِ بؾضاصنِ ( قايٛا بًٞ: قاٍ) املؾا٤ٕٚ

 ٖشا َٔ دٛاَع ايهًِ 

 : ٜضٜزٚا إٔ ٜغتؿٝزٚاأ٫ أخربنِ غٝاصنِ قايٛا بًٞ -

 باب ملاسا تشنض اهلل عٓز ص٩ٜتِٗ  يًعًُا٤ ن٬ّ يف ٖشا اي ايشٜٔ إسا ص٩ٚا سنض اهلل:-

ملا ٜعٗض عًِٝٗ َٔ ايق٬ح ؾتغتبؾض بض٩ٜتِٗ ٚتكٍٛ عبشإ اهلل ؾتشنض اهلل تباصى ٚتعايٞ ملا يف ٚدٗ٘ َٔ أثض ايق٬ح أٚ  

 إٔ ٖشا ايضدٌ نجري ايشنض هلل تباصى ٚتعايٞ يف نٌ َهإ ػزٙ وضى يغاْ٘ بشنض اهلل تباصى ٚتعايٞ ؾايٓاؼ إسا صأٚٙ ٜشنض

اهلل بًغاْ٘ تؾبٛا ب٘ ؾهإ عببا يف سنضِٖ هلل تباصى ٚتعايٞ ؾٗشا أؾنٌ ايٓاؼ ع٢ً اإلط٬م ؾهٔ ٖٛ أٟ تؾب٘ أٟ أنجض َٔ 
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ا٭عُاٍ ايقاؿ١ ست٢ إسا ص٥ٝت ٜشنض اهلل تباصى ٚتعايٞ بغببو أْت أٚ سضى يغاْو بشنض اهلل تباصى ٚتعايٞ يف أٟ َهإ 

 ك َٔ أدضى ؽ٤ٞ إيٞ إٔ تكّٛ ايغاع١ؾإسا تؾب٘ ايٓاؼ بو ؾًو أدضِٖ ٫ ٜٓك

 ٖشا ؽض ايٓاؼ عًٞ اإلط٬م .قايٛا بًٞ  أؾ٬ أخربنِ بؾضاصنِ :-

 

 ايتُارح  يف دا٤ َا باب

عٔ أبٞ بهض٠ عٔ أبٝ٘ صمٞ اهلل عِٓٗ إٔ صد٬ سنض عٓز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾأث٢ٓ عًٝ٘ صد٬ خريا ؾكاٍ  -253/333

وو قٛعت عٓل فاسبو ٜكٍٛ َضاصا إٕ نإ أسزنِ َارسا ٫ قاي١ ؾًٝكٌ: أسغب نشا ٚنشا إٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: )ٚ

 نإ ٜض٣ أْ٘ نشيو ٚسغٝب٘ اهلل ٫ٚ ْظن٢ ع٢ً اهلل أسزا(

 ن١ًُ تضسِ أٚ تٛد٘ ع٢ً ن١ًُ ؾٝٗا ًٖه١ هلشا ايكا٥ٌ نأْٗا ن١ًُ طدض ٜظدضٙ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚوو ايٜٛض :

قٛع ايعٓل نأْو سعت٘ ٚقٛع ايعٓل ٜرتتب عًٝ٘ إٔ ٜكتٌ اإلْغإ ٚميٛت ٜٚٓظف رَا ٚنشيو املز إٔ سبو: قٛعت عٓل فا-

متزح إْغاْا يف ٚدٗ٘ تتغبب يف قٛع٘ َٔ ْاس١ٝ ايتٛامع َٚٔ املُهٔ إٔ ٜرتتب ع٢ً سيو إٔ ٜزخٌ ايهرب يف قًب٘ ٜٚزخٌ 

سب ٖشا ايكًب ٭ٕ ايٓؿػ ايبؾض١ٜ رَٚا متٌٝ إيٞ املزح ٚايجٓا٤ ايعذب َٚٔ املُهٔ ٜزخٌ ايضٜا٤ ٚ تزخٌ أَضاض ايكًٛب ع٢ً فا

 ٚتأبٞ إٔ تشّ .

 ٖٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؽب٘ املزح يف ٚد٘ فاسب٘ نأْو قٛعت عٓك٘ نأْو قنٝت عًٝ٘ -

 َٛت ايكًب ٚرخٍٛ ا٭َضاض اييت تًٗه٘ إيٝ٘ أخٛض َٔ َٛت اإلْغإ ْؿغ٘-

  اإلخ٬ل قاٍ: إٔ ٜغتٟٛ عٓزى املزح ٚايشّن٬ّ مجٌٝ يف ايؾٝذ ا٭يباْٞ صمح١ ي٘ عًٝ٘ ي٘ -

ٚإ٫ عًٝٗو َع اهلايهني ؾايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜغز  باب اإلخ٬ل باب ععِٝ ٫بز إٔ هتٗز اإلْغإ يف ؼكٝك٘-

ٕ ناملًو إٕ فًض ايباب ؾٝغز عًٝو إٔ متزح أخاى يف ٚدٗ٘ ست٢ ٫ تػري قًب٘ ٭ْ٘ يٛ تػري ايكًب َات ٚايكًب بايٓغب١ يًبز

 فًشت ايضع١ٝ ٚاؾٛاصح نًٗا تابع١ هلشا ايكًب 

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜهضص ٖشٙ ايه١ًُ قٛعت عٓل فاسبو ـٛٛص٠ ٖشٙ ايكن١ٝ ؾهُا ايكتٌ ٜٓٗٞ اؿٝا٠ ؾاملزح ٜٓكً٘ -

 َٔ ايتٛامع إيٞ ايهرب ٜٓكً٘ َٔ اؾ١ٓ إيٞ ايٓاص .
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 اتكٞ اهلل تباصى ٚتعايٞ يف سيو .إٕ نٓت ممٔ وب املزح ؾاصدع إيٞ صبو ٚ-

 ؼ( ٌٖ ايٓٗٞ عٔ املزح ع٢ً اإلط٬م أّ َكٝز 

ا٭ٚيٞ تضى املزح يف ايٛد٘ إ٫ إسا استذٓا إيٞ ٖشا املزح يف َٛقـ َٔ املٛاقـ َع عًُٓا إٔ املُزٚح ٫ ٜتأثض بشيو نإٔ متزح 

 ؽدك يرتؾع عٓ٘ ت١ُٗ ٚأْت تعًِ أْ٘ ٫ ٜتأثض بٗشا املزح 

اهلل عًٝ٘ ٜٚغًِ ٜغز نٌ باب ؾت١ٓ قز ٜكع ؾٝ٘ أخٝو َجٌ املزح ؾٝزخٌ يف قًب٘ ايعذب ٚايهرب ؾتًٗو فاسبو ايٓيب ف٢ً -

 يشيو ؽزر ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚشا َبايػ٘ يف ايظدض َٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜكٛي٘ َضاصا قٛعت عٓل فاسبو 

  إٕ نإ أسزنِ َارسا ٫ قاي١ ؾًٝكٌ: أسغب نشا ٚنشا -

إٕ نإ ٫بز َارسا أسزا قٌ أسغب٘ ٚاهلل سغٝب٘ ;ؾًٝكٌ أسغب نشا ٚنشا أٟ أظٓ٘ ع٢ً ساي١ َضم١ٝ أظٓ٘ ع٢ً فؿ١ نشا أٚ نشا إٕ 

 نإ ٜعًِ َٓ٘ سيو ٫ٚ تهٔ َٓاؾكا ٫ متزح أسزا َٔ أدٌ َقًش١ ر١ْٜٛٝ أٚ َٔ أدٌ إٔ تٓاٍ املاٍ َٓ٘ 

٘ ؽب٘ َٔ إبًٝػ يعٓ٘ اهلل ْعٛس باهلل َٔ سيو نٌ إْغإ ٜعٔ بٓؿغ٘ خريا ؾٝ٘ =املُزٚح إٕ نإ وب املزح ٚوب ايجٓا٤ عًٝ٘ ؾٝ

 ؽب٘ َٔ إبًٝػ 

 أٟ ٫ تكٛع عاقب١ أسز غري ٫ٚ بؾض َٚٔ عكٝزتٓا أْٓا ٫ مهِ ٭سز ظ١ٓ ٫ٚ ْاص  ٫ٚ ٜظن٢ ع٢ً اهلل أسزا:-

 

 املزاسني ٚدٛٙ يف وج٢ باب

 ٢ً أَري َٔ ا٭َضا٤ ؾذعٌ املكزار وج٢ يف ٚدٗ٘ ايرتاب ٚقاٍعٔ أبٞ َعُض قاٍ: قاّ صدٌ ٜج٢ٓ ع -258/339

 )أَضْا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ مج٢ يف ٚدٛٙ املزاسني ايرتاب (

 بعض ايٓاؼ ميزح اٯخضٜٔ بػري ٚد٘ سل ٚمبا يٝػ ؾِٝٗ ملقًش١ ر١ْٜٛٝ ؾٗ٪٤٫ مج٢ يف ٚدِٖٛٗ ايرتب.-

 يف ٚدٛٙ املزاسني ايرتاب ٌٖ ٖشا ايٓك ٜ٪خش ع٢ً ظاٖض٠ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ أسجٛ -

نجري َٔ ايغًـ ؾِٗ ٖشا ايؿِٗ)إٔ منض تضاب ْٚنع٘ ع٢ً ٚدٗ٘( ٚقايٛا ٜعٌُ عًٞ ظاٖضٙ ٜعٌُ بعاٖض ايٓك ٚوج٢ يف 

 ٚدٗ٘ ايرتاب;

 ٚايبعض قاٍ أْ٘ ٜشّ هلشا ايؿعٌ ٚنأْ٘ ٜكٍٛ عأيكُو ايرتاب إسا مل تغهت عٔ املزح  
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 ٍٚ ٖٛ ايشٟ وتًُ٘ ايٓك ٚاهلل أعًِ بايقٛاب ٚايضأٟ ا٭

 
 باب ايظٜاص٠

عٔ أب٢ ٖضٜض٠ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ:) إسا عار ايضدٌ أخاٙ أٚ طاصٙ قاٍ اهلل ي٘: طبت ٚطاب ممؾاى -262/345

 ٚتبٛأت َٓظ٫ يف اؾ١ٓ( 

 -إسا عار ايضدٌ أخاٙ: أٟ إسا عارٙ إسا نإ َضٜنا ؾايعٝار٠ تهٕٛ يًُضٜض 

 -أٚ طاصٙ: ايظٜاص٠ تهٕٛ يًقشٝض ايغًِٝ

أٟ يف ن٬ اؿايني إسا عارٙ ساٍ َضم٘ أٚ إسا طاٙ ساٍ فشت٘ -  

ٖٓا يًتٜٓٛع إسا عار ايضدٌ أخاٙ أٚ طاٙ  :أٚ-  

ٖٓاى أري١ نجري٠ ؼح ع٢ً طٜاص٠ املضمٞ نُا سنض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سل املغًِ ع٢ً املغًِ عت ٚسنض َٓٗا ٚعٝار٠ -

املضٜض ; ٚاهلل عظ ٚدٌ ٜكٍٛ يف اؿزٜح ايكزعٞ عبزٟ َضمت ؾًِ تعٛرْٞ قاٍ ايعبز نٝـ متضض ٚأْت صب ايعاملني ؾٝكٍٛ اهلل 

 عظ ٚدٌ َضض عبزٟ ؾ٬ٕ ؾًِ تعزٙ ٚيٛ عزت٘ يٛدزتين عٓزٙ. 

ٚاملجٛب١ َٔ اهلل تباصى ٚتعايٞ ٚملا ؾٝ٘ َٔ ا٭ز–ملا ؾٝ٘ َٔ تشنض أَض اٯخض٠  -ملا ؾٝ٘ َٔ املٛاعا٠ ععِٝ ؾنٌ طٜاص٠ املضٜض:-   

طٜاص٠ املضمٞ َٔ ايغٓٔ املٗذٛص٠ :-  

 -قاٍ اهلل ي٘ طبت ٚطاب ممؾاى : طبت أٟ فضت طٝب ايعٝؿ عٛا٤ يف ايزْٝا أٚ اٯخض٠ 

 -ٚطاب ممؾاى: أٟ َؾٝو ٚععٝو يف طٜاص٠ املضمٞ نإ عببا يف طٝب عٝؾو 

-ٚتبٛأت َٓظ٫ يف اؾ١ٓ: ٜع٢ٓ اؽشت يف اؾ١ٓ َٓظ٫ ؾٗشا عبب َٔ أعباب رخٍٛ اؾ١ٓ ٚتبٛأت َٓظ٫ يف اؾ١ٓ بغبب 

 عٝارتو َضٜض أٚ بغبب طٜاصتو أخٝو ٚايظٜاص٠ تهٕٛ خايق١ هلل تباصى ٚتعايٞ 

 

 باب ؾنٌ ايظٜاص٠
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 عٔ أبٞ ٖضٜض٠ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ)طاص صدٌ أخا ي٘ يف قض١ٜ ؾأصفز اهلل ي٘ ًَها ع٢ً َزصدت٘ ؾكاٍ:-268/350

أٜٔ تضٜز  قاٍ:أخا يٞ يف ٖشٙ ايكض١ٜ ;ؾكاٍ ي٘: ٌٖ ي٘ عًٝو َٔ ْع١ُ تضبٗا  قاٍ: ٫ إْٞ أسب٘ يف اهلل; قاٍ: ؾإْٞ صعٍٛ اهلل 

 إيٝو إٕ اهلل أسبو نُا أسببت٘

 -أصفز اهلل ي٘ ًَها: ٜع٢ٓ أقعزٙ ي٘ ٜضقب٘ 

 -يف َزصدت٘: املزصد١ ٖٞ ايٛضٜل مسٝت بشيو ٭ٕ ايٓاؼ ٜزصدٕٛ عًٝٗا أٟ مينٕٛ ٚميؾٕٛ عًٝٗا 

 -ْع١ُ تضبٗا: أٟ ؼؿعٗا -تضعاٖا – تضر إسغاْ٘

 -قاٍ ٌٖ ي٘ عًٝو َٔ ْع١ُ تضبٗا  أٟ ٌٖ أعز٣ يو َعضٚؾا تضرٙ ي٘ ; ٌٖ أْعِ عًٝو بؾ٤ٞ ؾرتٜز إٔ تضر عًٝ٘ ٖشا ايؾ٤ٞ.

 -قاٍ ٫ إْٞ أسب٘ يف اهلل: يف صٚاٜات غري أْٞ أسب٘ يف اهلل اؿب يف اهلل َٔ أٚثل عضٟ اإلميإ

 أٚثل عضٟ اإلميإ : اؿب يف اهلل ٚايبػض يف اهلل 

-ابٔ ت١ُٝٝ ٜكٍٛ يف باب اي٤٫ٛ ٚايربا٤: امل٪َٔ وب َٔ نٌ ٚد٘ ٚايهاؾض ٜبػض َٔ نٌ ٚد٘ ٚايؿاعل ٜبػض َٔ ٚد٘ ٚوب 

 َٔ آخض وب يٛاعت٘ ٜٚبػض ملعقٝت٘ ٚؾغك٘

 -يف اؿزٜح 

صٙ ؾاهلل عظ ٚدٌ هاطٜ٘ بإٔ وب٘ ٖٚشٙ َٔ ا٭عُاٍ ايقاؿ١ اييت تكضب صدٌ وب أخا ي٘ يف اهلل ؾٝكٛع املؿاٚط ست٢ ٜظٚ-

 َٔ اهلل ٚػعٌ اهلل عظ ٚدٌ وبو إٔ ؼب املض٤ ٫ ؼب٘ إ٫ هلل ٫ َٔ أدٌ َٓقب ٫ٚ رْٝا ٫ٚ داٙ 

يف اؿزٜح إثبات فؿ١ احملب١ هلل عظ ٚدٌ: ٚإٔ اهلل وب ٜٚهضٙ-  

وب احملغٓني عبشاْ٘ ٚتعايٞ ٚقبت٘ -وب املتكني–وب ايقابضٜٔ  -ؿنيوب ايقا –وب ايعبز ايتكٞ ايٓكٞ اـؿٞ 

 عبشاْ٘ ٚتعايٞ تًٝل ظ٬ي٘ ٚععِٝ عًٛاْ٘ يٝغت نشب ايبؾض بعنِٗ يبعض 

 -ؾايؿضم بني ايقؿ١ ٚايقؿ١ نايؿضم بني ايشات ٚايشات

ؾنٌ احملب١ يف اهلل تباصى ٚتعايٞ ٚأْٗا عبب حملب١ اهلل عظ ٚدٌ يًعبز-  

ا ؾن١ًٝ طٜاص٠ ايقاؿني ٫عُٝا إٕ نإ َضٜنا ٚا٭فشابؾٝ٘ أٜن-  
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 باب ايضدٌ وب قَٛا ٚملا ًٜشل بِٗ 

عٔ أبٞ سص صمٞ اهلل عٓ٘ قًت ٜا صعٍٛ اهلل :ايضدٌ وب ايكّٛ ٫ٚ ٜغتٛٝع إٔ ًٜشل بعًُِٗ -269/351  

ت ٜا أبا سص(قاٍ :)أْت ٜا أبا سص َع َٔ أسببت( قًت: إْٞ أسب اهلل ٚصعٛي٘ قاٍ)أْت َع َٔ أسبب  

َٔ ْعِ اهلل عظ ٚدٌ ع٢ً ٖشٙ ا٭١َ أْ٘ ٜضمٞ َٔ عبارٙ بكًٌٝ ايعٌُ ٚدعٌ اهل١ُ يف قًٛب عبارٙ َتؿاٚت٘ ؾُِٓٗ َٔ -

ٜغتبل اـريات َِٚٓٗ معؿا٤ ايشٜٔ ٫ ٜغتٛٝعٕٛ ؾعٌ نٌ اـريات َٚٔ صمحت٘ عبشاْ٘ ٚتعايٞ إٔ دعٌ يو ايبزٌٜ ٖٚٛ 

ٜهٕٛ قًبو عًُٝا  قب١ ايقاؿني ٚيتشكٝل ٖشا ٫بز إٔ  

أبٛ سص َع َا نإ ٜعٌُ َٔ ايعٌُ ٜغأٍ ٖشا ايغ٪اٍ ٜضٜز إٔ ٜؿٛط بؾ٤ٞ ٜكضب٘ هلل عظ ٚدٌ ؾٝكٍٛ :ٜا صعٍٛ اهلل ايضدٌ وب -

ايكّٛ وب ايقاؿني ٫ٚ ٜغتٛٝع إٔ ًٜشل بعًُِٗ : ٫ ٜغتٛٝع إٔ ٜعٌُ عًُِٗ ٭ِْٗ ٜغتبكٕٛ اـريات ;ٚايٓيب ف٢ً اهلل 

بني ي٘ إٔ َا تؿعً٘ َٔ قبتو هلِ ٖشا هعًو َِٓٗ ٚؼؾض َعِٗ عًٝ٘ ٚعًِ ري٘ ٚ  

ؾكاٍ أْت ٜا أبا سص َع َٔ أسببت: ٖٓا إعٓار ؽ٤ٞ ٭ب٢ سص صمٞ اهلل ٖٚٛ أْ٘ َع َٔ أسب ;-  

 ٖٛ قاٍ أْا أسب اهلل ٚصعٛي٘ ٖٚشٙ بؾاص٠ ٭بٞ سص صمٞ اهلل عٓ٘ ٚأصماٙ أْ٘ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ 

 

د٬ عأٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ: ٜا ْيب اهلل َت٢ ايغاع١ عٔ أْػ بٔ َايو إٔ ص-270/352  

 ؾكاٍ: َٚا أعزرت هلا  قاٍ: َا أعزرت هلا َٔ نبري إ٫ أْٞ أسب اهلل ٚصعٛي٘

 ؾكاٍ: املض٤ َع َٔ أسب; قاٍ أْػ :ؾُا صأٜت املغًُني ؾضسٛا بعز اإلع٬ّ أؽز مما ؾضسٛا ٦َٜٛش 

أٟ عٌُ عًُت٘ يتكّٛ عًٝو ايغاع١َت٢ ايغاع١  قاٍ َا أعزرت هلا أٟ:   

 ٖشا يٝػ َٔ باب ايتكضٜع َا أعزرت هلا َٔ باب اؿح ع٢ً ايعٌُ َا ايعٌُ ايشٟ أعزرت٘ بني ٜزٜو يتكّٛ ايغاع١ ٚأْت عًٝ٘ 

 ٚصر ايٓيب فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜغ٢ُ ايعًُا٤ ٖشا ايضر: بأعًٛب أٚ عًٛى اؿهِٝ يف ايضر ع٢ً ايغا٥ٌ 

-ؾأداب ايضدٌ بهٌ فزم: َا أعزرت هلا َٔ نبري ٚيف صٚا١ٜ َا أعزرت هلا نبري عٌُ إ٫ إْٞ أسب اهلل ٚصعٛي٘ ٖشا َا أؾعٌ 

ؾٝكٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: املض٤ َع َٔ أسب .  أْٞ أسب اهلل ٚصعٛي٘  
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-ْٓعض يتعًٝل أْػ صمٞ اهلل عٓ٘ ٚأصماٙ: ؾُا صأٜت املغًُني ؾضسٛا بعز اإلع٬ّ أؽز مما ؾضسٛا ٦َٜٛش : ؾهٕٛ اإلْغإ وب اهلل 

ٚايقزٜكني ٚايؾٗزا٤ ٚايقاؿني ٚسغٔ أٚي٦و صؾٝكا  ٚصعٛي٘ ؾٝشؾض َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾٗ٪٤٫ َٔ ايٓبٝني  

اإلْغإ ايشنٞ ايؿٛني ٖٛ ايشٟ ٜبشح عٔ نٌ عٌُ ٜكضب٘ َٔ اهلل ٜٚبعزٙ عٔ عدٛ٘ ٚعٔ عكاب٘ ٚعشاب٘ -  

 

 ايهبري ؾنٌ باب

ضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ) َٔ مل ٜضسِ فػريْا ٜٚعضف سل نبريْا ؾًٝػ َٓا عٔ أبٞ ٖ-271/353

) 

 أٟ فػاص املغًُني ; يعذظ ٖشا ايٛؿٌ ٚبضا٤ت٘ عٔ قبا٥ض ا٭عُاٍ  َٔ مل ٜضسِ فػريْا:-

 ؼ( ٌٖ اؿزٜح ٜؾٌُ فػاص غري املغًُني 

ًُني ٜزخًٕٛ ؼت اؿزٜح ٚيشيو عٓزَا نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖشا اـٛاب خضز كضز ايػايب ؾأطؿاٍ غري املغ 

ٜضعٌ عض١ٜ أٚ دٝؿ يٝػظٚ نإ ٜكٍٛ ٫ تكتًٛا فػريا ٫ٚ اَضأ٠ ٫ٚ ؽٝدا نبريا ٫ٚ صاٖبا يف فَٛعت٘ ;ؾقػاص غري املغًُني 

ٛر ٜٛيز ع٢ً ايؿٛض٠ ؾأبٛاٙ ٜٗٛراْ٘ ٜزخًٕٛ ؼت اؿزٜح ٭ِْٗ َاطايٛا ع٢ً ايؿٛض٠ يكٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نٌ َٛي

 أٚ ميذغاْ٘ أٚ ٜٓقضاْ٘ ٚمل ٜكٌ ٜغًُاْ٘ ٭ْ٘ ٚيز ع٢ً ايؿٛض٠ اييت ٖٞ اإلع٬ّ .

ايهبري ٫بز إٔ ٜع٢ٛ سك٘ َٔ ا٭رب ٚا٫سرتاّ ٚايتٛقري ٚايتٛعٝع ي٘ يف اجملايػ ٜٚهضّ ايهبري ؾُٝا  ٜٚعضف سل نبريْا:-

ٜزخٌ مُٔ سل ايهبري َٔ باب أٚىل يًضٚاٜات ا٭خض٣ نكٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ )  ٜهضّ ٖٚٓا مل ٜشنض سل ايعامل ؾايعامل

يٝػ َٔ أَيت َٔ مل هٌ نبريْا ٜٚضسِ فػريْا ٜٚعضف يعاملٓا ( أٟ ٜعضف يعاملٓا سك٘; ٖٚٓا يف ٖشٙ ايضٚا١ٜ ٜٚعضف سل نبريْا 

ٌٖ عًِ ٚؾنٌ ٫عُٝا ِٖٚ ايشٜٔ ٜزيٕٛ ايٓاؼ ع٢ً اهلل عظ ؾٝزخٌ ايعامل َٔ باب أٚىل ؾأٚىل ايٓاؼ بايتٛقري ايعًُا٤ ٭ِْٗ أ

 ٚدٌ .

 ملاسا مرتّ ايهبري ْٚٛقضٙ -

٭ْ٘ نإ ٜتكًب يف ايعبٛر١ٜ قبًٓا ؾهإ ٜتكًب يف عبٛر١ٜ اهلل َٓش أَز بعٝز ؾغبكو إىل اهلل تباصى ٚتعاىل ٚيشيو َٔ  

عٛا٤ ؾأعًُِٗ بايغ١ٓ ؾإٕ ناْٛا يف ايغ١ٓ عٛا٤ ؾأقزَِٗ ٖذض٠ ؽضٚط َٔ ٜ٪ّ ايكّٛ : أقضأِٖ يهتاب اهلل ؾإٕ ناْٛا يف ايكضا٠٤ 
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ؾإٕ ناْٛا يف اهلذض٠ عٛا٤ ؾأنربِٖ عٓا ;ٚسزٜح َايو بٔ اؿٜٛضخ إسا نٓتِ يف فشضا٤ ؾًٝ٪سٕ أسزنِ ٚيٝ٪َٛنُا أنربنُا ; 

 يتكٞ ٚنإ َٔ أٌٖ ايعًِ.ؾايهبري ٫بز إٔ ورتّ يف رٜاص اإلع٬ّ ٫بز إٔ ورتّ ٜٚٛقض ٫عُٝا إٕ نإ َٔ أٌٖ ايق٬ح ٚا

ٖشٙ ايًؿع١ هلا تأ٬ٜٚت نجري٠ عٓز ايعًُا٤ ؾبعنِٗ قاٍ يٝػ َجًٓا ٫ ٜؾبٗٓا ; ٚقاٍ بعض أٌٖ ايعًِ يٝػ َٔ   ؾًٝػ َٓا:-

 ايعاًَني بغٓتٓا ; أٚ يٝػ ع٢ً طضٜكتٓا ; أٚ يٝػ ع٢ً ٖزٜٓا ; أٚ يٝػ ع٢ً أٌٖ ايهُاٍ َٓا ; 

 امل١ً بٌ ٖٛ مل ٜٛاؾل ٖزٟ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايتعاٌَ َع ايػري .يٝػ َٓا ٖٓا: ٫ تع٢ٓ أْ٘ خضز َٔ -

 

 ايهبري إد٬ٍ باب

عٔ ا٭ؽعضٟ ٖٚٛ أبٛ َٛعٞ قاٍ )إٕ َٔ إد٬ٍ اهلل إنضاّ سٟ ايؾٝب١ املغًِ ٚساٌَ ايكضإ غري ايػايٞ ؾٝ٘ ٫ٚ اؾايف -274/356

 عٓ٘ ٚإنضاّ سٟ ايغًٛإ املكغط( 

ٚإد٬ي٘ ٚإٔ ٖشا َٔ إد٬ٍ اهلل عظ ٚدٌ أٟ َٔ باب تععِٝ اهلل عظ ٚدٌ إٔ ػٌ ٚؼرتّ  سل ايهبري ا٭سارٜح تبني ععِ-

فاسب ايؾٝب١ ست٢ يٛ مل ٜهٔ فاسب عًِ ؾهجري َٔ ايٓاؼ ايعٛاّ ايهباص ػزٙ أنجض عبار٠ ٚتكضبا إىل اهلل َٔ ايؾباب ؾٗشا 

 ٚيغ١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ورتّ ٚهٌ ٜٚغُع يه٬َ٘ إٕ نإ َٛاؾكا يه٬ّ اهلل عظ ٚدٌ

 أٟ َٔ تبذٌٝ اهلل عظ ٚدٌ ٚتععُٝ٘  إٕ َٔ إد٬ٍ اهلل:-

أٟ تععِٝ ايؾٝذ ايهبري يف اإلع٬ّ ٚتٛقريٙ نتٛقريٙ يف اجملايػ ٚيف ايضؾل ب٘ ٚايؾؿك١ عًٝ٘  إنضاّ سٟ ايؾٝب١ املغًِ:-

 هبري عٓز اهلل عظ ٚدٌ ٚمٛ سيو نٌ ٖشا َٔ نُاٍ تععِٝ اهلل عظ ٚدٌ ؿض١َ ٖشا ايضدٌ اي

 ساٌَ ايكضإ ٖٛ ساؾع٘ ٚقاص٥٘ َٚؿغضٙ  نشيو َٔ إد٬ٍ اهلل عظ ٚدٌ إنضاّ ساٌَ ايكضإ :-

 ملاسا مس٢ ساٌَ ايكضإ بٗشا ا٫عِ  -

 ٭ْ٘ ؼٌُ َؾام ست٢ سؿع٘ ٚقضأٙ ٚعٌُ مبكتناٙ .  

 يٝػ نٌ َٔ محٌ ايكضإ نإ َٔ أًٖ٘ ؾايعرب٠ بايعٌُ ب٘ 

 ايػًٛ ٖٛ املبايػ١ يف ايؾ٤ٞ ٚاـضٚز عٔ اؿز َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ َبايػ١ ايتكعض يف ايكضا٠٤  غري ايػايٞ ؾٝ٘:-

 ٖٛ َٔ ٜؿضط يف قضأت٘ ايكضإ ٜٚرتى ايعٌُ ب٘  ٫ٚ اؾايف عٓ٘:-
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 تهضّ ايغًٛإ ايعارٍ َٔ نإ عزي٘ أنجض َٔ ظًُ٘ ٜهضّ َٚٔ نإ ظًُ٘ أنجض َٔ عزي٘ ٜرتى  ٚإنضاّ سٟ ايغًٛإ املكغط:-

 

 ٜتهًِ إٔ يٮفػض ٌٖ ايهبري ٜتهًِ مل إسا باب

عٔ ابٔ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ)أخربْٚٞ بؾذض٠ َجًٗا َجٌ املغًِ ت٪ت٢ أنًٗا -276/360

ؾًُا مل ٜتهًُا  نٌ سني بإسٕ صبٗا ٫ ؼت ٚصقٗا( ؾٛقع يف ْؿغٞ ايٓد١ً ؾهضٖت إٔ أتهًِ ٚثِ أبٛ بهض ٚعُض صمٞ اهلل عُٓٗا

ؾًُا خضدت َع أبٞ قًت: ٜا أبت ٚقع يف ْؿغٞ ايٓد١ً قاٍ: َا َٓعو إٔ تكٛهلا يٛ  قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ )ٖٞ ايٓد١ً( 

 نٓت قًتٗا نإ أسب إيٞ َٔ نشا ٚنشا قاٍ: َا َٓعين إ٫ مل أصى ٫ٚ أبا بهض تهًُتُا ؾهضٖت

  ْٚٞ بؾذض٠ ت٪ت٢ أنًٗا نٌ سني بإسٕ صبٗا :ٖٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ أخرب-

ٖشٙ ايؾذض٠ ت٪نٌ َٔ سني تًٛع إيٞ إٔ تٝبػ ثِ ٜٓتؿع ظُٝع أدظا٥ٗا ست٢ اي٣ٛٓ يف ايعًـ ٚايًٝـ يف اؿباٍ ٚاؾشع يف 

ْ٘ َتشٌ ايبٓا٤ ٚاـٛل يف اٯ١ْٝ َٚا ؽاب٘ سيو ايٓد١ً نًٗا ؾٛا٥ز ب٬ اعتجٓا٤ ٜغتؿار َٔ نٌ ؽ٤ٞ نشيو امل٪َٔ ثابت بإميا

بٝكٝٓ٘ مجٌٝ اـ٬ٍ ٚايقؿات نجري ايق٠٬ ٚايق٬ت دظٌٜ اإلسغإ ٚايقزقات َٚا ٜقزص عٓ٘ َٔ ايعًّٛ ٚاـري قٛت 

 يٮصٚاح ٜٚٓتؿع بهٌ َا ٜقزص َٓ٘ سٝا نإ أٚ َٝتا )َٝتا ٜٓتؿع بعًُ٘(

; ٚيف ا٭ثض امل٪َٔ  ْؿع ؾهشيو امل٪َٔ ؾايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا ؽب٘ امل٪َٔ ؽبٗ٘ بٗشٙ ايؾذض٠ ٭ٕ ٖشٙ ايؾذض٠ نًٗا -

نايػٝح ؾأُٜٓا ٚقع ْؿع ْؿع٘ يٝػ قافض إمنا َتعز يػريٙ ٖٚشا ٜٗب بو أْو إسا سًًت يف َهإ ٫بز إٔ تجُض ٜهٕٛ يو بق١ُ 

 يف ٖشا املهإ  

ايقاؿٕٛ إسا َاتٛا  (;َٚا نإ صبو يًٝٗو ايكض٣ بعًِ ٚأًٖٗا َقًشٕٛ) ٫بز إٔ تٓؿع غريى ٫ تكتقض ع٢ً ايق٬ح يف ْؿغو-

ٚعط املٝتٕٛ ٜبعجٕٛ ع٢ً ْٝاتِٗ ٚيهٔ عٝعاقبٕٛ ع٢ً تؿضِٜٛٗ ٚتكقريِٖ يف ايزع٠ٛ يف ا٭َض باملعضٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض 

 )يتأَضٕ باملعضٚف ٚيتٕٓٗٛ عٔ املٓهض أٚ يٝٛؽهٔ اهلل إٔ ٜعُهِ بعكاب َٔ عٓزٙ( 

ؾهٝـ ٜتهًِ  عض ؾٛدز يف ايكّٛ أبٛ بهض ٚعُض ٚنإ هلِ ٚقاص ٖٚٝب١ٖٓا عبز اهلل بٔ عُض ٚقع يف ْؿغ٘ أْٗا ايٓد١ً ٚيهٔ ْ-

 ٖشا ايػ٬ّ ايقػري يف ٚدٛر ٖشٜٔ اؾبًني أبٛ بهض ٚعُض 
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ؾٝ٘ ا٭رب َع ايهبري إٔ ايقػري ٫ ٜتهًِ يف سنض٠ ايهبري إ٫ إسا ْغب إيٝ٘ ايه٬ّ ;َٚعًّٛ إٔ ايعًِ ٜضؾع  ؾهضٖت إٔ أتهًِ:-

سنٛص ايهبري ٚيهٓ٘ تهًِ ملظ١ٜ ٢ٖٚ ايعًِ ٚنإ ايهباص ٜٓغبٕٛ ايقػاص إٔ ٜتهًُٛا يف بعض  فاسب٘ ؾهِ َٔ فػري تهًِ يف

 ايكناٜا ٚيف َٛاقـ نجري٠ يف اإلع٬ّ نإ ٜٓغب يًقػاص ايتهًِ يف سنٛص ايهباص ؾاملض٤ بأفػضٜ٘ قًب٘ ٚيغاْ٘ 

 بهض ٚعُض صمٞ اهلل عُٓٗا تع٢ٓ أْ٘ عًِ أْٗا ايٓد١ً ٚيهٔ َا ْٛل بًغاْ٘ يٛدٛر أبٛ  ؾهضٖت إٔ أتهًِ:-

 ٚيف صٚا١ٜ عٓز َغًِ ؾاعتشٝٝت إٔ أتهًِ  ؾًُا خضدت َع أبٞ قًت ٜا أبيت ٚقع يف ْؿغٞ أْٗا ايٓد١ً:-

أٟ عض بشيو عُض إٔ عبز اهلل نإ ٜعًِ أْٗا ايٓد١ً ٚؾٝ٘ ؽعٛص ا٭ب ملا ٜضٟ ابٓ٘ َتؿٛقا ملا  ؾكاٍ ي٘ عُض َا َٓعو إٔ تكٛهلا:-

 ى َجٌ ٖشٙ ا٭َٛص ٖٚٛ يف ٖشا ايغٔ ٜضٟ ابٓ٘ ؾاُٖا ٜٚزص

ؾبزأ عبز اهلل بٔ عُض ٜعتشص باعتشاصٙ َا َٓعين إ٫ مل أصى ٫ٚ أبا بهض  ؾكاٍ ي٘ عُض يٛ نٓت قًتٗا نإ أسب إىل َٔ نشا ٚنشا:-

هلُا ٖٝب١  تهًُتُا ؾهضٖت : أٟ ؾًِ أصى أْت ٚأبٛ بهض تتهًُٕٛ ؾغهت ٖٚشا ؾٝ٘ عًٛ َٓظي١ أبٛ بهض ٚعُض صمٞ اهلل عُٓٗا ٚإٔ

 تؿٛم عٛاُٖا 

 :اؿزٜح ٖشا ؽضح يف ايٟٓٛٚ اإلَاّ قاٍ-

 يف ٖشا اؿزٜح ؾٛا٥ز َٓٗا: 

 اعتشباب إيكا٤ ايعامل املغأي١ ع٢ً أفشاب٘ يٝدترب أؾٗاَِٗ ٜٚضغبِٗ يف ايؿهض ٚا٫عتٓا٤ -

 ؾنضب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َجٌ املغًِ بايٓد١ً  ٚؾٝ٘ مضب ا٭َجاٍ ٚا٭ؽباٙ :-

 ٘ تٛقري ايهباص نُا ؾعٌ ابٔ عُض صمٞ اهلل عُٓٗا يهٔ إسا مل ٜعضف ايهباص املغأي١ ؾٝٓبػٞ يًقػري ايشٟ ٜعضؾٗا إٔ ٜكٛهلا  ٚؾٝ-

 ٚؾٝ٘ ؾنٌ ايٓد١ً -

نشيو املغًِ ْؿع٘ را٥ِ َٚغتُض ٭ْ٘ ٜضٜز إٔ ٜهٕٛ عببا  ***ؽب٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ امل٪َٔ بايٓد١ً ْؿعٗا را٥ِ َٚغتُض

١ٜ اـًل : ٚيٛ نٓت يف فتُع غاؾًني ٫بز إٔ تشنضِٖ باهلل عظ ٚدٌ ٚيٛ نٓت يف فًػ َعق١ٝ ٫ تكعز َعِٗ ؾًٛ يف ٖزا

نٓت يف فًػ ؾٝ٘ غٝب١ ٚمن١ُٝ ٫ تؿضح بشيو ؾإٕ اؾايػ املغتُع يًُػتاب ناملػتاب يف اإلثِ متاَا ٭ْو تكضٙ ع٢ً سيو إسا 

 ا ْعًِ عٓ٘ إ٫ خريا صأٜت صدٌ ٜٛعٔ يف أسز ؾضرٖا يف مضٙ ٚقٌ َ
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خاض ايٓاؼ يف ايٓاؼ ٫ ؽٛض َعِٗ ٚأعضض عِٓٗ ست٢ ىٛمٛا يف  ٫بز يإلْغإ إٔ ٜهٕٛ سضٜك ع٢ً ْؿغ٘ ٚع٢ً رٜٓ٘-

سزٜح غريٙ ٚأْت بعًُو ٚرٜٓو ٚؾُٗو عٔ اهلل تباصى ٚتعايٞ تغتٛٝع إٔ تكًب اؿٛاص إٕ عذظت عٔ قًب اؿٛاص قِ 

إيٝو ٫ٚ تػرت مبٔ طايت ؿٝت٘ ٚققض ثٛب٘ ٚخاض يف ايٓاؼ ؾإٕ ايعبز يٝتٛصع عٔ اؿضاّ  ٚاْقضف ست٢ يٛ نإ أقضب املكضبني

َٔ ؽضب اـُض َٚٔ أنٌ اؿضاّ َٚٔ ايٛقٛع يف ايظْا َٚٔ ايتعاٌَ بايضبا ٚيهٓ٘ ٫ ٜغتٛٝع إٔ ميًو يغاْ٘ ؾٝدٛمٛا َع 

إيٞ ٖشا ايضدٌ ايقاحل ملا قاٍ ٚاهلل ٫ ٜػؿض اهلل يو  اـا٥نني ؾضب ن١ًُ ت٣ٛٗ بٗا يف ايٓاص أبعز َٔ املؾضم ٚاملػضب أمل تضٚا

 قز غؿضت ي٘ ٚأسبٛت عًُو  َاسا قاٍ اهلل ي٘ يًعافٞ 

 

 ا٭صض يف َٔ اصسِ باب

عٔ قض٠ قاٍ :قاٍ صدٌ ٜا صعٍٛ اهلل إْٞ ٭سبض ايؾا٠ ؾأصمحٗا أٚ قاٍ إْٞ ٭صسِ ايؾا٠ إٔ أسعٗا ; قاٍ )ٚايؾا٠ إٕ -287/373

 َضتني صمحتٗا صمحو اهلل(

 تهًُٓا عٔ ايضمح١ قبٌ سيو ٖشا تت١ُ يًه٬ّ ايشٟ سنضٙ املقٓـ صمح٘ اهلل -

 ٖشا اعتٓبٛ٘ َٔ سزٜح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اصمحٛا َٔ يف ا٭صض ٜضمحهِ َٔ يف ايغُا٤ اصسِ َٔ يف ا٭صض :-

٭صسِ ايؾا٠ إٔ أسعٗا : ؾٝ٘ ايضدٛع ٭ٌٖ  أٚ قاٍ إْٞ ٖشا ايضدٌ ٜغأٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إْٞ ٭سبض ايؾا٠ ؾأصمحٗا-

 ايعًِ إٔ أعاٍ أٌٖ ايعًِ يهٌ َا ٜتع٢ٓ يٞ 

نُا قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ٫ ٜضسِ ٫ ٜضسِ ؾُٔ صسِ صسِ َٚٔ فؿ١ اهلل  قاٍ ٚايؾا٠ إٕ صمحتٗا صمحو اهلل َضتني:-

ؿات اهلل عظ ٚدٌ  ; ٖٚشٙ ايضمح١ تهٕٛ يإلْغإ أٚ تباصى ٚتعاىل ايضمح١ ؾُٔ اتقـ بٗشٙ ايقؿ١ ٚنإ صسُٝا ؾؿٝ٘ فؿ١ َٔ ف

 اؿٝٛإ أٚ ايٛا٥ض أٚ غريٙ ;ايضمح١ تؾٌُ نٌ ؽ٤ٞ يف ايٛدٛر 

ٚنشيو ٫ ؼز ايؾؿض٠ أَاّ ايؾا٠ اييت تضٜز سعٗا ٭ٕ ٖشا عٝرتتب عًٝ٘  ٚايضمح١ تكتنٞ عزّ سبض ايؾا٠ عنض٠ أخض٣-

ؿٝٛإ ساٍ سع٘ ٚيشيو ثبت عٓز ايٛرباْٞ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ أْٗا ؼظٕ ٖٚشا يٝػ َٔ باب ايضمح١ ٚايعٛـ ع٢ً ا

ٚعًِ َض ع٢ً صدٌ ٚامع صدً٘ ع٢ً فؿش١ ؽا٠ ٖٚٛ وز ؽؿضت٘ ٢ٖٚ تًشغ )تٓعض( إيٝ٘ ببقضٖا ؾكاٍ أؾ٬ قبٌ ٖشا )أٟ أؾ٬ 

 سزرت ؽؿضتو قبٌ إٔ تضاى( أتضٜز إٔ متٝتٗا َٛتتني .
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 عكٌ يهٔ تزصى ٚتؿِٗ بإؾٗاّ اهلل هلا  َع أْٗا يٝػ هلااؿٝٛاْات تزصى ٚتؿِٗ -

 ٖشا اؿزٜح ؾٝ٘ ايضؾل باؿٝٛإ -

 

عٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ مسعت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايقارم املقزٚم أبا ايكاعِ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ) ٫ -288/374

 تٓظع ايضمح١ إ٫ َٔ ؽكٞ(

 اي٘طبعا فارم ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف أقٛاي٘ ٚأؾع ايقارم:-

 ٖٛ َٔ فزق٘ غريٙ أٟ أْ٘ إسا قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜقزق٘ غريٙ أٟ ٜكٍٛ فزقت  ٚاملقزٚم-

 أٟ ٫ تغًب ايؾؿك١ ٚأفٌ ايٓظع ٖٛ اؾشب ٚايكًع  ٫ تٓظع ايضمح١:-

٫ إميإ ي٘  ٭ٕ ايضمح١ يف اـًل ٖٞ صق١ يف ايكًب ٚصقت٘ ع٢ً ;َٚٔ ٫ صق١ ي٘ ٫ إميإ ي٘ َٚٔ ٫ تٓظع ايضمح١ إ٫ َٔ ؽكٞ:-

 ؾٗٛ ايؾكٞ ؾُٔ مل ٜضطم ايضمح١ ؽكٞ 

 ع٪اٍ: ٌٖ ٖٓا املضار تٓظع ايضمح١ َٔ قًب٘ بعز إٔ نإ يف قًب٘ صمح١ أّ مل هعٌ اهلل عظ ٚدٌ يف قًب٘ صمح١ أف٬   

 ٢ٖٚ ؼتٌُ املعٓٝني إَا إٔ نإ يف قًب٘ صمح١ ثِ ْظعت َٓ٘ أٚ أْ٘ مل ىًل بايضمح١ أف٬ 

 عٛا٤ نإ ناؾض أٚ ؾادض أٚ عافٞ عقٝاْ٘ بغبب بعزٙ عٔ اٯخض٠ ٚقضب٘ َٔ ايزْٝا ٫ َٔ ؽكٞ:٫ تٓظع ايضمح١ إ-

 ايؾكا٤ يف اٯخض٠ ٚممهٔ ٜهٕٛ يف ايزْٝا ؾايؾكا٤ ٜهٕٛ يف ايزْٝا ٚاٯخض٠ ٚيهٔ يف اٯخض٠ أؽز  املكقٛر بايؾكا٠ٚ ٖٓا:-

 

 ايبٗا٥ِ صمح١ باب

ٌْ ميؾٞ بٛضٜل اؽتز ب٘ ايعٛؿ، ؾٛدز ب٦ضٟا ؾٓظٍ ٖضٜض٠; إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهللعٔ أبٞ -291/378  عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: " بُٝٓا صد

ؾٝٗا، ؾؾضب ثِ خضز، ؾإسا نًب ًٜٗح; ٜأنٌ ايجض٣ َٔ ايعٛؿ، ؾكاٍ ايضدٌ: يكز بًؼ ٖشا ايهًب َٔ ايعٛؿ َجٌ ايشٟ نإ بًػين، 

 ض ي٘". قايٛا: ٜا صعٍٛ اهلل! ٚإٕ يٓا يف ايبٗا٥ِ أدضٟا ؾٓظٍ ايب٦ض ؾُٮ ُخؿ١اٙ، ثِ أَغهٗا بؿٝ٘، ؾغك٢ ايهًب، ؾؾهض اهلل ي٘، ؾػؿ

 قاٍ: " يف نٌ سأت نبٕز صطب١ أدض". 

 ٖشا ٖٛ رٜٓٓا َا تضى ؽ٦ٝا إ٫ ٚتهًِ ؾٝٗا -
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ٖشا ايضدٌ اؽتز ب٘ ايعٛؿ ؾأفٝب باإلعٝا٤ ؾٛدز ب٦ض ب٘ َا٤  بُٝٓا دٌ ميؾٞ بٛضٜل اؽتز ب٘ ايعٛؿ ؾٛدز ب٦ضا ؾٓظٍ ؾٝٗا:-

 ؾٓظٍ ؾؾضب

 ًٜٗح أٟ ىضز يغاْ٘ َٔ ؽز٠ ايعٛؿ  ز نًب ًٜٗح:ؾٛد-

 أٟ ٜأنٌ ايرتاب ايٓزٟ َٔ ؽز٠ ايعٛؿ ٜأنٌ ايجضٟ َٔ ايعٛؿ:-

٫ هٛط بٝع ايهًب ٫ٚ ؽضا٩ٙ إ٫ نًب فٝز أٚ َاؽ١ٝ أٚ سضاع١ هٛط ؽضا٩ٙ ٭ْ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْٗٞ عٔ مثٔ ايهًب -

 هٛط اقتٓا٥٘ إلعُاي٘ يف ٖشٙ ا٭َٛص 

 ٌ ايهًب نً٘ لػ أّ ايًعاب  ٖ-

 اؾُٗٛص ع٢ً إٔ ايهًب نً٘ لػ ٚاإلَاّ َايو ؾكط خايـ ٚقاٍ إٔ ايًعاب ٖٛ ؾكط ايٓذػ أَا عا٥ض ايبزٕ ؾ٬ 

هب غغً٘; ٌٖ ٜػغً٘ عبع َضات إسزأٖ بايرتاب  ٫ ٖشا يإلْا٤ ؾكط إلْا٤ ايٛعاّ ٚايؾضاب ٭ْ٘  سهِ َػ ايهًب ايجٛب:-

 ٜٓظٍ ؾٝ٘ َهضٚب 

ٚؽؿك١ ٚصمح١ ؾكاٍ يكز بًؼ بٗشا ايهًب َجٌ ايشٟ بًؼ ب٢ ؾُا تضن٘ َٚنٞ  ايضدٌ ملا ْعض هلشا ايهًب ْعض ي٘ ْعض٠ صأؾ١ ٖشا-

بٌ ْظٍ ايب٦ض َض٠ ثا١ْٝ َٚٮ اــ َا٤ ٚٚمع اــ يف ؾُ٘ ;َٔ ٜٛٝل سيو َٚٔ ٜتشٌُ سيو ! أصار املجٛب١ ٚا٭دض عٓز اهلل 

 تباصى ٚتعايٞ 

 دظا٩ٙ  ؾغكٞ ايهًب: ؾُا نإ -

ؾؾهض اهلل عظ ٚدٌ ي٘ ;ٚايؾهٛص ٖٛ ايشٟ ٜظنٛ عٓزٙ ايكًٌٝ َٔ ايعٌُ يشيو ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ اهلل عظ ٚدٌ ٜأخش 

ايقزق١ بُٝٝٓ٘ ؾريبٝٗا يًعبز نُا ٜضبٞ أسزنِ ؾًٛٙ) ٖٚٛ اؿقإ أٚ ايزاب١ فػريٙ ٜٚضبٝٗا ( ست٢ تقري َجٌ أسز يف املٝظإ 

َجٌ أسز يف املٝظإ ؾ٬ تغتقػض ع٬ُ ٚصب عٌُ فػري تععُ٘ اي١ٝٓ ٚصب عٌُ نبري تقػضٙ اي١ٝٓ  ;تقري ايقزق١ ايٛاسز٠

 ؾايعرب٠ يف ايعٌُ باي١ٝٓ 

 أٟ َػؿضت٘ هلِ  ؽهض اهلل عظ ٚدٌ يعبارٙ:-

 أٚ أسغٓا إيٝٗا   قايٛا ٜا صعٍٛ اهلل ٚإٕ يٓا يف ايبٗا٥ِ أدضا  ٌٖ إسا عكٝٓا ايبٗا٥ِ يٓا أدض يف سيو عٛا٤ عكٝٓاٖا أٚ أطعُٓاٖا-
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ٖٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ هٝب دٛاب اؿهِٝ طار يف اؾٛاب َع اختقاص اؾ١ًُ ; أٟ يف  ؾكاٍ  يف نٌ صطب١ أدض:-

 اإلسغإ إيٞ نٌ سٝٛإ سٞ ٜغكٝ٘ ٚوغٔ إيٝ٘ ٜٚٛعُ٘ أدض 

 ملاسا قاٍ يف نٌ سات نبز صطب١  -

ؾاْتٗٞ ؼغٔ إيٝ٘ يف َٛاصات٘ يف ايرتاب أَا اؿٞ ؼغٔ إيٝ٘ بايغكٞ ريٌٝ ع٢ً أْ٘ سٞ ؾأْت ؼغٔ إيٞ اؿٞ أَا املٝت 

 ٚاملأنٌ َٚا ؽاب٘ سيو

يف نٌ نبز صطب١ أدض ٌٖ ٖشا ايه٬ّ ع٢ً اإلط٬م  ٖشا عاّ يهٓ٘ كقٛل بايبٗا٥ِ اييت ٫ تنض ٭ٕ ؾٝ٘ سٝٛاْات أَضْا -

ًٗا ؾٗٞ سٝٛاْات يٝغت قرت١َ; أَا اـٓظٜض يٝػ قرتّ ايػضاب أَضْا بكت–اؿزأ٠  -ايهًب ايعكٛص -اؿ١ٝ -بكتًٗا نايؿ٦ضإ

 ايعٛؿ ٌٖ تغكٝ٘ ؾإْ٘ صدػ يٛ صأٜت خٓظٜض ميٛت َٔ 

 اـٓظٜض ٫ ورتّ ٚقاٍ اهلل عظ ٚدٌ عٓ٘ أْ٘ صدػ ؾكاٍ ايعًُا٤ سٝات٘ ؾٝ٘ مضص أنجض َٔ ْؿع٘  

 دا٤ اإلع٬ّ واؾغ ع٢ً مجٝع اؿكٛم ست٢ اؿٝٛإ ي٘ سل يف اإلع٬ّ-

 

ُعشبت اَضأ٠ يف ٖض٠، سغبتٗا ست٢ َاتت دٛعٟا، عٔ عبز اهلل بٔ عُض إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ) -292/379

 : ٫ أْت أطعُتٝٗا، ٫ٚ عكٝتٝٗا سني سبغتٝٗا، ٫ٚ أْت أصعًتٝٗا ؾأنًت َٔ خؾاـ ا٭صض -ٚاهلل أعًِ -ؾزخًت ؾٝٗا ايٓاص، ٜكاٍ

ٕٛ فٛا١َ قٛا١َ تؿعٌ ايٛاعات ٚيهٔ تعشب بغبب سٝٛإ ٭ْٗا مل ؼغٔ إيٝٗا ٚايٓيب ٚممهٔ ته ملا سبغت املضأ٠ ايك١ٛ عشبت-

 اؿذض ؼغٔ إيٝ٘  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ نتب اهلل اإلسغإ ع٢ً نٌ ؽ٤ٞ ست٢ ْعًو ؼغٔ إيٝ٘

 ٖشٙ يٝغت ايضٚا١ٜ املؾٗٛص٠ ايضٚا١ٜ املؾٗٛص٠ يف ايقشٝشني - 

 غبب ٖشا اؿٝٛإ ايبِٗٝ أٟ بغبب ٖض٠ ب عشبت اَضأ٠ يف ٖض٠:-

 أٟ صبٛتٗا يف بٝتٗا ؾًِ ترتنٗا ؽضز يتأنٌ  سبغتٗا:

 بغبب اهلض٠ رخًت ايٓاص  ؾزخًت ؾٝٗا ايٓاص :-

 سؾضات ا٭صض َٚا ؽاب٘ سيو  خؾاـ ا٭صض :-

 ؾٝ٘: اؿزٜح ٖشا-
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امل١ًْٛ يٛ خضدت َٔ قؿقٗا متٛت ؼضِٜ سبػ اؿٝٛإ ٚإداعت٘ إ٫ بعض اؿٝٛاْات اييت ٫ تضبٞ إ٫ باؿبػ َجٌ ايعقاؾري  

 ٫ تغتٛٝع إٔ تتعاٜؿ َع ايب١٦ٝ يشيو هٛط سبػ ٖشا ايعقؿٛص ; ؾ٬ هٛط سبػ سٝٛإ إ٫ َا ناْت سٝات٘ بػري سيو 

 

ٌْ عٔ عبز اهلل بٔ -293/380 عُضٚ بٔ ايعال، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: "اصمحٛا ُتضمحٛا، ٚاغؿضٚا ٜػؿض اهلل يهِ، ٜٚ

٢ٍ٭ق ُاع ايكٛ

 

ُٜقٓضٕٚ ع٢ً َا ؾعًٛا ِٖٚ ٜعًُٛ  ٌٕٜٚ يًُقٓضٜٔ; ايشٜٔ 

 َٔ ٫ ٜضسِ ٫ ٜضسِ  اصمحٛا تضمحٛا:-

 اغؿضٚا أٟ ايعؿٛ عٔ ايػري ايتذاٚط عٔ ايػري  اغؿضٚا ٜػؿض اهلل يهِ:

ًُْٛ٘ ٫ٚ ٜبًػْٛ٘ ايكّٛ ايشٜٔ ٜغُعٕٛ ايه٬ّ ٚىضدْٛ٘ َٔ عكٛهلِ يشيو ٫ ٜتشًُٕٛ ايعًِ ايؾضعٞ ٫ و أقُاع ايكٍٛ:

 ٜغُعٕٛ ٫ٚ ٜضنظٕٚ ٜكٛيٕٛ خًل اهلل عظ ٚدٌ يٓا أسْني يٓغُع بٛاسز٠ ٚنضز َٔ ا٭خض٣ 

ُٜقٓضٕٚ ع٢ً َا ؾعًٛا ِٖٚ ٜعًُٛ -  .ٌٕٜٚ يًُقٓضٜٔ; ايشٜٔ 

اهلل ٚمل ٜقضٚا ايشٜٔ إسا ؾعًٛا ؾاسؾ١ أٚ ظًُٛا أْؿغِٗ سنضٚا اهلل ؾاعتػؿضٚا يشْٛبِٗ َٚٔ ٜػؿض ايشْٛب إ٫  َٔ فؿات املتكني:

 ٖشا َٔ فؿات املتكني ْغأٍ اهلل عظ ٚدٌ إٔ هعًٓا َِٓٗ  ٜعًُٕٛ:ع٢ً َا ؾعًٛا ِٖٚ 

 

 ٚأعأي٘ تباصى ٚتعايٞ يف ختاّ ٖشا ايعاّ إٔ ٜتكبٌ َٓا َٚٓهِ فاحل ا٭عُاٍ

 ٚإٔ ٜٓؿعٓا مبا عًُٓا ٚإٔ ٜعًُٓا َا دًٗٓا ٖشا ٚاؿُز هلل صب ايعاملني

 ز ٚع٢ً آي٘ ٚفشب٘ ٚعًِٚف٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُ

  َكضص تؿضٜػات َٔ ا٫ْتٗا٤ عُزهلل مت

 ععز َقٛؿ٢ يؾٝذ املؿضر ا٭رب فشٝض

 ايؾٝذ بهؿض ايعًُٞ ا٫ع٬ّ ؽٝذ َعٗز ايجا١ْٝ ايؿضق١ 

 اؿٜٛين اعشام أب٢ ايؾٝذ ؾن١ًٝ إؽضاف ؼت

 


